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SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

Mladí hasiči každoročně pořádají tábor na výletišti nejen pro členy sboru, ale i pro
místní děti. Více na str. 16.

Prodejna potravin a smíšeného zboží bude
mít nového nájemce
Obec Lechotice v roce 2014 zrekonstruovala budovu bývalé prodejny Jednota a nově vzniklé prostory
o výměře 89 m2 pronajímala od
1. 11. 2014 místnímu živnostníkovi.
Neúměrné navyšování administrativní zátěže i nedostatek volných
pracovních sil na trhu práce stávající nájemce nakonec vyhodnotil tak,
že po necelých 5 letech spolupráce
s obcí ukončil smlouvu o nájmu prostor dohodou k datu 31. 8. 2019.
Starosta obce proto svolal mimořádné zasedání zastupitelstva, které na svém zasedání 31. 7. schválilo podmínky výběrového řízení na
pronájem nebytových prostor číslo
130, tedy obchodu. Stanovily se
podmínky, že nájemce musí nadále
provozovat v místě prodejnu potravin a smíšeného zboží. Jediným kri-

www.lechotice.cz

tériem pro hodnocení nabídek byla
cena nájmu za měsíc bez DPH. Lhůta pro podání nabídek končila 14. 8.
v 18:00 hodin, a to ve chvíli, kdy
začalo opět zasedat zastupitelstvo.
Přítomní zájemci tak měli možnost
předložit své nabídky k posouzení
nabídkové ceny nájmu.
Zastupitelstvo se poté usneslo,
že novým nájemcem bude Monika Zvědělíková, a že s ní obec
uzavře smlouvu o nájmu prostor
od 1. 9. 2019 na dobu neurčitou.
Vzhledem k tomu, že dotovaná rekonstrukce Prodejny a rekondičního
centra musí nejméně do konce roku
2019 splnit podmínku udržitelnosti
projektu, bude třeba, aby nového
zájemce schválil ještě poskytovatel
dotace, Státní zemědělský intervenční fond.

už více než půl
roku jsme se točili v zamotaném
kruhu ohledně
školského obvodu. Situace byla
složitá a ani odborníci nevěděli,
na čí stranu se mají přiklonit a my jsme
museli celou záležitost ustát tak, aby se
to co nejméně dotklo dětí i rodičů. Nakonec jsme nepřistoupili na podmínky
Mysločovic a rozhodli jsme se neuzavřít
s nimi dohodu o novém školském obvodu. Tu jsme uzavřeli s Holešovem. Co
to pro rodiče a děti znamená, se dočtete v článku uvnitř čísla.
Určitě jste si všimli stavebního ruchu v obci, začínáme totiž zasíťovávat pozemky v lokalitě Podlesí. Prosím
Vás o trpělivost a toleranci, co se týče
zvýšeného pohybu aut a lidí po obci.
V současné době děláme 1. etapu, na
2. se pokusíme získat dotaci. Další stavební ruch bude souviset s budováním
protierozních mezí ve směru na Rackovou.
Červenec a srpen utekl jako voda
a na děti čekají zase školní povinnosti.
Doufám, že jste si volno užili, měli jste
jen samé příjemné zážitky a co nejméně starostí. Pokud budete mít čas a náladu, připojte se k nám a přijďte na některou z našich obecních a spolkových
událostí, nejbližší jsou Bartolomějské
hody. Jsem rád, když vidím, že je o akce
zájem. Je vidět, že spousta z nás chce
udržovat tradice, scházet se a trávit
společně čas. Za to Vám děkuji.
S úctou, Petr Maňásek
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Lechotice neuzavřely školský obvod s Mysločovicemi, ale s Holešovem
Už od loňského roku se táhne kauza,
kdy Lechotice, Hostišová, Míškovice,
Machová a Sazovice vypověděli školský obvod Mysločovicím. Jednalo se
o to, že Mysločovice po obcích požadovaly, aby se finančně spolupodílely
na rekonstrukci školní jídelny, šatny,
tří oddělení školní družiny, kabinetů
a sborovny. Přitom v uzavřené smlouvě školského obvodu nebylo jasně stanoveno, zde se obce budou na investičních nákladech podílet či ne. Obce si
nechaly zpracovat právní výklad zákona, ten však není jednoznačný. Aby jim
nerostl dluh vůči Mysločovicím, vypověděly školský obvod a pracují na nové
smlouvě.
Starostové se už několikrát sešli,
aby situaci řešili. Také proběhlo několik schůzek s Mysločovicemi a kvůli
problematice se mimořádně scházela
zastupitelstva dotčených obcí. Starostové si nechali zpracovat právní rozbor,
ale ani odborníci se neshodnou, jestli
mají Mysločovice právo po obcích peníze na provoz školských zařízení požadovat nebo ne. Situace zašla tak daleko, že se starostové sešli s krajským
radním Petrem Gazdíkem, který se na
tvorbě školského zákona podílel. Ten
se postavil na stranu obcí. Existovala
dokonce i petice za odvolání ředitelky
školy a starosty v Mysločovicích. Starosta Petr Maňásek v datech sepsal vývoj kauzy:
13. 3. - ředitelka školy svolává jednání s jednotlivými starosty obcí k rozšíření kapacity
školní družiny.
15. 3. - jednání zástupců školy v Machové
se starosty čtyř obcí (kromě Sazovic). Paní
ředitelka tvrdí, že nemůže otevřít další oddělení družiny, zřizovatel odmítá navýšit
kapacitu z 90 na 120 dětí. Dle sdělení ředitelky nelze od rodičů získat dostatek financí
na provoz školní družiny, a proto musí obce
uzavřít dohodu a zaplatit, jinak není možno
pro všechny zájemce družinu zajistit. Na
otázku, zda je ohroženo přijetí žáků do jejich základní školy, ředitelka tvrdí, že ne.
17. 3. - při studiu vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání zjištěno, že paní ředitelka může stanovit úplatu za vzdělávání ve
školní družině v maximální výši 120% nákladů loňského roku.
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20. 3. - škola v Mysločovicích zveřejnila
informace o zápisu do prvního ročníku základní školy a nedefinovala žádná kritéria
a počet přijímaných žáků není omezen.

ce o počtu přijímaných dětí není v souladu
se zákonem. Ministerstvo školství podalo
ředitelce školy nepravdivé informace, právník kraje bude informovat vedení školy.

20. 3. - starosta Lechotic poslal zřizovateli
školy, vedení školy, účetním, starostům obcí
i vedení školského odboru Zlínského kraje
otevřený dopis, ve kterém upozorňuje na
nesoulad informací o možnosti financování školní družiny, neoprávněnost fakturace
úplných výdajů za provoz školní družiny.
Dopis obsahuje návrh řešení (celkové výdaje zaplatí rodiče 180,– Kč/žáka/měsíc, pokud bude chtít obec přispět, přispěje přímo
rodičům).

11. 4. - ředitelka školy se dotazuje odborníka na školství, zda je možno upřednostnit
děti zaměstnanců před ostatními dětmi
z nespádové oblasti.

9. 4. - starosta Mysločovic informuje starosty, že je nutné, aby se následující den sešli
ohledně uzavření dohod. Zároveň se k zápisu do mysločovické školy přidala informace
o tom, že přednostní přijetí mají děti ze spádové oblasti (10b), že přednostní přijetí mají
děti zaměstnanců (5b), a při větším počtu
zájemců bude o přijetí nespádových dětí
do 1. ročníku rozhodovat los (4b). Ředitelka
školy stanovila počet přijímaných žáků na
19.
10. 4. - starosta Mysločovic sdělil, že neplatí
předpoklad, že bude pro příští školní rok po
zápise chodit do Základní školy v Mysločovicích cca 349 žáků, což je možné se současnou kapacitou 350 žáků. Paní ředitelka
mysločovické školy vznesla dotaz na Ministerstvo školství a byla informována, že musí
stále počítat žáky 9. tříd do počtu dětí školy
a tudíž nemůže přijmout plánovaných cca
50 dětí, ale zůstává jí pouze 19 volných míst.
Sdělila, že v případě, že se neuzavře školský
obvod, budou se místa losovat a cca 30
žáků nebude škola moci přijmout.

15. 4. - Odborník sděluje toto doporučení
- „V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího správního soudu ČR (NSS) nelze
připustit jako přednostní kritérium postavení rodičů přijímaných dětí. Tedy kritérium
upřednostňující děti zaměstnanců školy
je bohužel nesprávné a bylo by důvodem
zrušení Vašeho rozhodnutí o nepřijetí takto
dětí na úkor zvýhodněných dětí. Jestliže je
tedy nyní 35 žáků 9. ročníku, je zřejmé, že
v příštím školním roce je k dispozici 54 volných míst v celé škole (331 – 35 = 296). Máte
samozřejmě právo otevřít právě jen jednu
třídu v prvním ročníku (s maximálním počtem 30 žáků), takže při nezpochybnitelné
přednosti 10 spádových dětí budete muset
pro zbývajících 20 volných míst uplatnit jiná
kritéria než ta, která souvisejí s postavením
rodičů uchazečů. Judikatura NSS připouští
jako další přednostní kritérium zejména sociální hlediska, kam nepochybně patří i to,
zda má přijímaný uchazeč ve škole již sourozence.“
16. 4. - Základní škola v Mysločovicích
zveřejnila doplňující informace o zápisu
do prvního ročníku. Definovaná kritéria:
1) přednostní přijetí mají děti ze spádové
oblasti (10b), 2) přednostní přijetí mají děti
zaměstnanců (5b), 3) při větším počtu zájemců bude o přijetí nespádových dětí do
1. ročníku rozhodovat los (4b), počet přijímaných žáků je 28.

10. 4. - starostové s vedením školy v Mysločovicích a zastupitelé Mysločovic se společně sešli, aby řešili, že bez uzavření dohod
není možné požádat Ministerstvo školství
o navýšení rejstříkové kapacity ve zrychleném termínu, lze vyhovět jen z mimořádně
závažného důvodu. Zástupci obcí přislíbili,
že budou problematiku řešit se zastupitelstvy v nejkratším možném termínu.

16. 4. - starosta Mysločovic vydal informaci,
že na stránkách školy jsou zveřejněná upravená kritéria pro příjem dětí do Základní
školy v Mysločovicích. Ještě budou po dohodě s ředitelkou jednou upraveny, z dětí
z mimoškolského obvodu budou upřednostněny ty, které mají v příštím školním
roce ve škole v Mysločovicích sourozence.

11. 4. - starosta Lechotic projednal problematiku s Ministerstvem školství a Krajským
úřadem Zlínského kraje a zjistil, že informa-

17. 4. - rodiče dětí a zastupitelé se zúčastnili zastupitelstva Obce Mysločovice a vznesli
dotazy:
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Dotaz: Proč nejsou možné dvě první třídy?
Odpověď: Dvě 9. třídy budou nahrazeny
dvěma 8. třídami, nejsou kmenové třídy.
Současní sedmáci, kterých je ve třídě až na
výjimku 32, a ke kterým ještě přibude jeden
další žák, se budou dělit, budou dvě osmé
třídy.
Komentář starosty: Škola nás zapomněla
informovat, že naopak jiný žák školy ze sedmého ročníku bude odcházet na gymnázium.
Dotaz: Proč je přijímáno pouze 28 dětí do 1.
třídy místo 30?
Odpověď: V jedné třídě ročníku může být
30 žáků. Ředitelka zjišťovala situaci v obcích,
v Machové a Míškovicích je po jednom budoucím prvňákovi vyžadující pomoc asistenta, tím dochází ke snížení počtu budoucích žáků 1. třídy z 30 na 28. Jsou vyhlášena
kritéria, přednost mají děti ze školského obvodu, dále budou upřednostněny ty, které
budou mít sourozence v základní škole, ze
zbylých dětí se bude do 28 losovat.
Komentář starosty: Normální by bylo nabídnout místo ve třídě 30 žákům, když bude při
zápisu zjištěno, že bude zapsán žák vyžadující pomoc asistenta, mohl být počet přijímaných žáků ve třídě snížen. Pokud se ovšem
nemělo jednat o způsob, jak upřednostnit
dva žáky zaměstnanců školy v rozporu se
zákonem. Vedení školy přeci nemohlo ani
tušit, zda budou obce Machová a Míškovice
součástí školského obvodu.
Dotaz: Proč škola nenavýší úplatu za vzdělávání ve školní družině?
Odpověď: Ředitelka školy provedla průzkum mezi dětmi a platba vyšší než 100,–
Kč/měsíc družiny je nad možnosti rodičů.
Komentář starosty: Opravdu je platba ve
výši 1,60 Kč/hodinu péče o naše potomky
natolik zatěžující? Vždyť rodič díky ní dostává možnost pracovat na plný úvazek. Jedna
jediná odpracovaná hodina dokáže zaplatit
péči o dítě v rozsahu 50-60 hodin. Opravdu
bychom chtěli všechno zadarmo?
18. 4. - Základní škola Mysločovice opět
zveřejnila doplňující informace o zápisu do
prvního ročníku. Kritéria: 1. Přednostní přijetí
mají ze zákona děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu. 2. Z nespádové
oblasti mají přednost děti, které budou mít
ve školním roce 2019-2020 v základní škole
v Mysločovicích sourozence. 3. Při větším
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počtu nespádových dětí rozhodne o jejich
přijetí do 1. ročníku los. Počet přijímaných
žáků: 28.
18. 4. - zastupitelstvo Lechotic odmítá uzavřít dohodu, jejíž návrh byl bez jejich vědomí připraven na jednání zastupitelstva obce
Mysločovice 17. 4. Návrh dohody projednala starostka obce Hostišová bez vědomí dalších obcí školského obvodu. Mysločovice
trvají na tom, že jediný způsob, jak přijmout
děti do ZŠ je podřídit se dohodě v tom znění jak byla schválena zastupiteli Mysločovic.
Paušální platba má probíhat ve výši 2000,–
Kč/žáka/rok a má se jednat o neinvestiční
příspěvek na provozní výdaje školy. Bez
hlasování zastupitelstva Mysločovice pak
následující den dochází k úpravám textu
dohody, namísto školy se nově píše o školských zařízeních.
Prostým aritmetickým průměrem jednotlivých fakturací za posledních 5 let byla u zřizovatele nárokována částka 1298,– Kč/žáka/
rok a to včetně výdajů, které již byly jednou
zaplaceny ve formě úplaty za vzdělávání ve
školní družině rodiči dětí. Očištěno o uvedené příjmy je paušální částka za posledních 5
let 1092,– Kč/žáka/rok. Podmínkou uzavření
dohody je úhrada chybějících plateb ze strany obcí. Dohoda nebyla schválena, starosta
obce Lechotice pověřen zastupitelstvem,
aby jednal o podmínkách pro vytvoření
společného školského obvodu s obcí, která
bude ochotna děti přijmout bez podmínek.
24. 4. - probíhá zápis do Základní školy
v Mysločovicích. Několik rodičů zápis vzdalo, chtěli mít jistotu přijetí, a proto své dítě
přihlásili do jiné školy. Další rodiče přihlašují
své děti do Mysločovic, ale i do jiných škol,
aby si pojistili přijetí. Mezi rodiči panuje nejistota.
Komentář starosty: Neustále jsme konfrontováni s dalšími a dalšími důvody, proč
musíme uzavřít dohodu o vytvoření společného školského obvodu. Neustále jsme
častováni dalšími a dalšími nepravdivými
informacemi ze strany zřizovatele i vedení
školy. Informacemi, které mají za úkol jediné – vydíráním skrze rodiče dětí donutit
obce k uzavření dohody.
3. 5. - budoucnost prvňáčků z Lechotic leží
v rukou státního notáře a losu. Losovat se
bude jen z těch, kteří již mají sourozence ve
škole. Ostatní musí podat odvolání.
7. 5. - jednání zástupců obcí školského ob-

vodu na Krajském úřadě Zlínského kraje.
Byl přítomen poslanec Petr Gazdík a vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
Stanislav Minařík. Poslanec Gazdík vysvětluje, že zákon o Rozpočtovém určení daní,
jehož byl předkladatelem, nerozlišuje peníze na provoz školy a peníze na provoz
školských zařízení. Poslanec také projevuje
zájem stát se mediátorem při vyjednávání,
a nabízí svoji účast na jednáních jednotlivých zastupitelstev. Dále navrhuje, aby ve
chvíli, kdy bude zřejmě, že se bude muset
krajský úřad zabývat žalobou obce Mysločovice na obec Lechotice, kvůli neuhrazení
faktury, došlo k řádnému přezkumu všech
fakturovaných položek. Zajistí také analýzu
ministerstva financí z 10 podobně velkých
obcí a podobně velkých základních škol
napříč republikou, aby se zjistilo, zda jsou
požadavky Mysločovic oprávněné. Pan
Minařík zástupcům obce Mysločovice sděluje, že v případě, kdy bude muset krajský
úřad rozhodnout o umístění nepřijatých
dětí, budou v případě volné kapacity umístěny do jejich školy. Zástupci obcí přislíbili
konání zastupitelstev v nejkratších možných termínech.
Komentář starosty: Je dobře, že z jednání
byl pořízen zvukový záznam, protože jednání některých přítomných osob dozná
v průběhu několika dnů naprostý obrat.
14. 5. - Na jednání zastupitelstva Lechotic
je přítomen poslanec Gazdík a zastupitelé
mají k dispozici veškeré informace. Na stole
leží jediná možnost, a tou je uzavřít dohodu s výší paušálu 2000 korun na žáka za rok.
Hlasování i přes sliby poslance opět dopadlo zamítnutím návrhu dohody. Vzhledem k tomu, že Mysločovice neprovedly
úpravu chybně fakturovaných položek,
neschválilo zastupitelstvo jejich úhradu.
Kromě jiného požaduje obec Mysločovice
úhradu faktury, která je předmětem soudního sporu. Její zaplacení by fakticky znamenalo uznání fakturovaných položek bez
možnosti posouzení jejich oprávněnosti.
15. 5. - koná se první z mnoha plánovaných schůzek starostů ohledně stanovení
výše paušálu, mediátor Gazdík bohužel
služebně mimo, zastupuje jej pan Minařík.
Návrhy obcí na kontrolu položek fakturace
jsou smeteny ze stolu a za pár desítek minut je výsledek hotov. Vše co bylo ze strany kraje přislíbeno, už neplatí. Žádné další
schůzky už nebudou potřeba.
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Komentář starosty: Dohadování o výši
paušálu vzalo dech nejen mě, ale i přítomným novinářům. Bez jediného číselného
podkladu, byla během 10 minut licitována
částka od 500 přes 600 dále 800 až k 1200
korun na rok na žáka. Hlavně abychom
měli všichni tuto „šlamastiku“ za sebou.
Úplně postačilo, když ředitelka školy bez
jediného propočtu začala tvrdit, že na provoz školských zařízení potřebuje minimálně půl milionu korun, přestože doposud
stačilo o 200 000 korun méně. A přestože
jsem několikrát zástupce ředitelky ZŠ žádal
o předložení podkladů, které byly použity
pro výpočet, do dnešního dne jsem nezískal
žádnou odpověď. Všechny do té doby vyřčené sliby ze strany Zlínského kraje o zkoumání oprávněnosti položek vzaly okamžitě
za své, všichni zástupci obcí kromě Lechotic
svolili k úhradě paušálu. Naopak, panem
Minaříkem začalo být Lechoticím vyhrožováno, že pokud obecní zastupitelé paušál
neschválí, stanoví Zlínský kraj školský obvod pro děti z Lechotic do města Holešova.
Ovládlo mě velké rozčarování i zklamání.
22. 5. - Další jednání zastupitelstva obce
Lechotice. Starosta Petr Maňásek navrhl
obci Mysločovice uzavřít dohodu s paušálem 1200 korun na žáka za rok na dobu
určitou do 31. 12. 2019. Stávající návrh
dohody ze strany Mysločovic předpokládá
půlroční výpovědní dobu, s tím, že musí
být podána k 30. 6. Zlínský kraj ovšem nedokáže rozhodnout o oprávněnosti fakturovaných položek v tomto termínu, pak by
nebylo možné reagovat na nová zjištění
plynoucí ze sporu obcí. Návrh byl ovšem
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starostou Mysločovic odmítnut. Kromě
dohody s obcí Mysločovice, která byla na
společném jednání starostů upravena na
paušál 1200 korun na žáka za rok je k projednání připravena dohoda o s městem
Holešov, které si neklade další podmínky.
Školský obvod by zajišťovala 3. základní
škola Holešov. Je definována s platností od
1. 7. , což znamená, že by se týkala zápisu
v roce 2020. Hlasováním zastupitelstva
byla nakonec schválena dohoda o vytvoření společného školského obvodu s městem Holešov.
24. 6. - zastupitelstvo Holešova schválilo návrh dohody o vytvoření společného
školského obvodu i obecně závaznou vyhlášku o stanovení části školského obvodu.
27. 6. - zastupitelstvo Lechotic schválilo
obecně závaznou vyhlášku o stanovení
části školského obvodu. Aktuálně tedy
platí, že školský obvod je uzavřen s Holešovem. Všichni stávající prvňáčci, jejichž rodiče měli zájem, byli přijati do první třídy do
školy v Mysločovicích. Dva prvňáčky přijala
Základní škola Sazovice.
Komentář starosty: Během těchto hektických měsíců jsme také dostali nabídky ze
základních škol regionu Holešovsko, kde
měli o prvňáčky zájem. Zájem až takový,
že byli ochotni pro žáky dojíždět a každý
den je automobilem vozit do a ze školy. Je
normální, že školy mají o děti zájem. A bylo
by s podivem, kdyby školy o žáky zájem neměly, vždyť příspěvek zřizovateli od státu
v letošním roce činí 14500 korun na žáka
za rok, peníze na platy učitelů ve výši 35 až

45 tisíc přináší každý žák do rozpočtu školy.
Rodiče dětí z Lechotic mohou v dalších letech přihlásit k zápisu své děti do Mysločovic, nebo také na jakoukoliv jinou základní
školu. Každý rodič může využít možnosti
volby a přihlásit své dítě k zápisu na dvě
různé základní školy. Jistotu přijetí mají
však pouze v Holešově. Jak se bude situace
dále vyvíjet po rozhodnutí Krajského úřadu
ve sporu nelze v současnosti předjímat.
Závěrem:
Můj vztah k Základní škole Mysločovice je
přesto kladný, vždyť je to škola, v níž jsem
absolvoval 8 let školní docházky. Jsem moc
rád, že to bylo v době, kdy pro vedení školy byl zájem o žáka to hlavní. Dnes takový
zájem u zřizovatele ani u vedení školy nevidím. Hlavní motto zřizovatele a vedení
školy jsou finance. Těm se podřizuje úplně
všechno. Zájem o žáka máme, ale jen pokud nám budete doplácet další finanční
prostředky. Nehodláme si ukrojit z peněz
na odměny jen proto, že v okolních obcích
je několik dětí navíc. Chcete-li být součástí
školského obvodu, zaplaťte 1200 korun na
rok a žáka a my otevřeme tolik tříd ročníku, kolik bude potřeba, anebo je nám zcela
lhostejno, kam děti z regionu půjdou. Že
máme kapacitu školy dostatečnou, není
vaše věc. Máme se bát, co se stane, pokud
rozhodne krajský úřad popřípadě soud, že
nárok na příspěvek na provoz školských
zařízení Mysločovice nemají, protože je příspěvek státu dostačující? Kdo poté ovlivní
rozhodnutí vedení školy, otevřít v každém
ročníku jen minimální počet tříd? Zřejmě
nikdo…

Policisté loni zasahovali v Lechoticích naprosto výjimečně
Obvodní oddělení policie Holešov má na
starost také Lechotice. V loňském roce tak
v obci díky tomu proběhlo několik dopravně bezpečnostních akcí zaměřených
na dodržování bezpečnosti silničního provozu a také na cyklisty. Akce budou pokračovat i letos.
Za loňský rok tak policisté při dopravních kontrolách zaznamenali na hlavním
tahu obcí 2 dopravní přestupky, v obou
případech se jednalo o srážku se zvěří.
V letošním roce se kromě kontrol chtějí
policisté zaměřit i na dostatečnou viditelnost cyklistů a chodců, kteří mají povinnost za snížené viditelnosti používat nějaké reflexní prvky. Například reflexní pásky
či náramky, čímž předejdou tomu, aby je
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například srazilo či zranilo projíždějící auto.
Dále policisté řešili 2 přestupky, jeden
proti majetku a druhý proti občanského
soužití. Ten byl předán k řešení Komisi
k projednání přestupků na Městském úřadě v Holešově.
Krádežím můžete předcházet
Policisté řeší na území Holešovska i krádeže a vloupání. Majitelé domů, garáží a aut
můžou sami předcházet krádežím tím, že
nebudou pachatelům usnadňovat přístup. Není na místě zbytečná panika, stačí
pouze dodržovat základní zásady. Například nenechávat zaparkovaná auta odemčená, a to ani v případě, že majitelé jsou
doma. Také nezapomínat cennější před-

měty ve vozidlech. Garáže, kůlny či vrata
taktéž zamykat a nenechávat přes noc
na zahradě volně ležet dražší zahradní
techniku. Když budete v létě odjíždět na
dovolenou, nechlubte se na sociálních sítích kam a na jak dlouho jedete. Poproste
příbuzné či sousedy, aby vám pravidelně
vybírali schránku a nenechávejte pootevřené například okýnko do sklepa. V posledních letech také narůstá trestných
činů spáchaných na internetu, kdy například kupující neobdrží předem zaplacené
zboží. V loňském roce také policisté řešili
krádeže pohonných hmot ze zemědělské
techniky či nákladních vozů.
text: J. Hlavinková
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Terénní úpravy znamenají pro obec preventivní protipovodňová
opatření
Za poslední desítky let se změnil ráz krajiny. Zmizely remízky a meze a s tím jde
ruku v ruce i menší schopnost přírody
zadržovat vodu v krajině. Zemědělci hospodaří na nekonečných lánech, když přijdou prudké deště, voda se rychle odplaví
společně s půdou a nestačí se vsáknout
do země. Proto se v posledních letech dělají preventivní protipovodňová opatření,
která mají za úkol vodu v krajině udržet.
I Lechotice se chystají realizovat projekt
na terénní úpravy, jež mají pomoci ohrožené lokalitě nad obcí směrem na Rackovou. V září loňského roku byl v lokalitě
proveden geotechnický průzkum, aby
mohl být zpracován projekt. Ten nese název PEO-SP1, SP2, SP3 a SP6 a řeší terénní
úpravy, díky kterým se vytvoří průlehy se
zasakováním v erozně ohrožené oblasti.
Vznikne hrázka, kamenné rovnaniny, zasakovací prostory a bude také pročištěn
a rozšířen svodový příkop. Součástí projektu je i výsadba dřevin. Všechna vyjmenovaná opatření povedou k tomu, že dojde k zlepšení protierozní ochrany obce,
zpomalí se odtok vody a lépe se zadrží
v krajině.

lem PS5-PS2 bude z důvodu nedostatečného
prostoru zajištěna retence zvýšením kamenného prahu nad dnem průlehu o 20 centimetrů. Průleh bude pomocí vtokového objektu
umístěn do budované kanalizace. Vtokový
objekt bude železobetonový, s hrubými česlemi na vtoku. Dno a svahy s přesahem 40
centimetrů budou z důvodu vyšší rychlosti
vody opevněny kamennou rovnaninou.

SP1
Řešený úsek má délku 100 metrů. Průleh
bude vytvořen terénní úpravou, kdy dojde
k vytvoření příkopu, kde se část zeminy z výkopu využije na vytvoření násypu nezpevněné části nad příkopem. Nezpevněná část
bude mít šířku 3 metry. Levá spodní strana
nezpevněné části bude navázána na původní
terén. Svrchních 20 centimetrů terénu bude
oseto travní směsí.
Každých 20 metrů bude vytvořen stabilizační práh, který bude tvořen kamennou
rovnaninou z lomového kamene. Mezi profi-

SP2
Daný úsek má délku 535 metrů. Průleh
bude vytvořen terénní úpravou, kdy také
dojde k vytvoření příkopu a bude řešen obdobně, jako SP1. Za každým prahem bude ve
svahu proti proudu vytvořen zasakovací prostor o hloubce půl metru. Dno zasakovacího
prostoru bude mít délku 3 metry. Protiproudně bude ve vzdálenosti 14 metrů a směrem
k následujícímu kamennému prahu vytvořen
pozvolný sklon. Také budou vytvořeny 2 přejezdné brody. Dno brodu a na něj navazující
svahy budou opevněny kamennou dlažbou.

Pro propojení obdělávané zemědělské půdy
nad i pod průlehem budou vytvořeny 2 přejezdy. Další sjezd bude sloužit pro napojení na
parcelu číslo 1092, která se nachází nad průlehem.
SP3
Poslední úsek má délku 350 metrů a průleh
bude vyspádován směrem do sedimentační
jímky.
I zde bude každých 20 metrů mezi profily
vytvořen stabilizační práh. Pro propojení zemědělské půdy nad i pod průlehem bude
vytvořen přejezd.
SP6
Dojde k pročištění současného svodného
příkopu v délce 185 metrů. Příkop, který odvádí vodu z
průlehu SP2, sedimentační jímky a navazuje na brod, je veden směrem k propustku pod
silnicí. Současný příkop bude upraven a bude
mít šířku dna a hloubku 60 centimetrů.
text: J. Hlavinková

Kraj poskytuje dotaci na výměnu starých kotlů
Zlínský kraj vyhlásil třetí vlnu kotlíkových
dotací. Ty jsou určeny pro vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů, které jsou
vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním
přikládáním. Ten musí být zároveň připojen
na otopnou soustavu a komínové těleso.
Z dotace lze starý kotel vyměnit za nový

na biomasu, plynový kondenzační kotel
či tepelné čerpadlo. O finanční podporu
jde žádat i zpětně na kotle zakoupené od
15. července 2015.
Kraj zveřejnil seznam kotlů podporovaných z dotace. Lze získat až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše však 120 000 Kč

na tepelné čerpadlo, kotel na biomasu
a plynový kondenzační kotel. Žádost musí
být podána elektronicky v období 10. 9.–
15. 10. K ní je potřeba přiložit fotodokumentaci starého plynového kotle či kamen
a kuchyňského sporáku.
Více informací na www.kr-zlinsky/kotliky.
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Za zpětný odběr odpadů získaly Lechotice 56 256 Kč
V obci se sváží komunální i tříděný odpad.
Komunální se zaveze na skládku a plasty, papír a sklo do třídící linky. Odtud odpad putuje
ke zpracovatelům, kteří z nich vyrábí recyklované výrobky. Například další PET lahve či
cyklistické dresy. Na základě odpadového
hlášení, které poskytuje obec firmě EKO
-KOM, a. s. dostává finanční odměnu za tuny
vytříděného odpadu obalových materiálů.
„Za loňský rok a za 1. kvartál letošního roku
jsme od společnosti dostali do obecního
rozpočtu částku 56 256 korun. Peníze využíváme na pokrytí nákladů na svoz odpadů
a likvidaci odpadů a k potřebným renovacím
odpadového hospodářství,“ vysvětlil starosta
Petr Maňásek.
Třídění odpadů je důležité nejen z hledis-

ka životního prostředí, ale také proto, aby se
nezvyšovalo množství svezeného komunálního odpadu. Čím poctivěji budou lidé třídit,
tím méně odpadu hodí do popelnice. Tím
pádem bude mít obec nižší náklady na jeho

svoz a na poplatcích za skládkování.
„Rádi bychom v dohledné době spustili
projekt, který bude občany obce mnohem
více motivovat k třídění odpadů,“ dodal starosta.

POČTY VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU V TUNÁCH A ZÍSKANÉ FINANCE ZA ZPĚTNÝ ODBĚR
V OBDOBÍ 1. 1. 2018 – 30. 4. 2019.
Komodita
(v tunách)

1.
kvartál
2018

v Kč

2.
kvartál
2018

v Kč

3.
kvartál
2018

v Kč

4.
kvartál
2018

v Kč

1.
kvartál
2019

v Kč

papír

0,739

1 050

0,808

1 148

0,952

1 353

0,905

1 286

1,125

1 800

plast

1,754

9 501

1,515

8 206

1,573

8 521

1,489

8 066

1,373

7 381

sklo

0,717

767

1,344

1 437

1,853

1 981

0,63

673

0,990

1 088

kovy

0

0

0

0

0

0

3,018

257

0

0

karton

0,054

235

0,209

909

0,041

178

0,46

200

0,043

219

celkem

3,264

11 553

3,876

11 700

4,419

12 033

6,088

10 482

3,531

10 488

V lokalitě Podlesí se začínají budovat inženýrské sítě
Stárnutí populace nejsilněji pociťují
malé obce. Většině vesnic ve Zlínském
kraji klesá počet obyvatel, ať už přirozeným úbytkem, nižší porodností
nebo také tím, že mladí odcházejí žít
do měst. Mnohdy to není proto, že by
se nutně museli stěhovat za prací, ale
proto, že nemohou v obci zůstat. Buď
nemají kde stavět, nebo ve vesnici
není na prodej žádný dům, který by
mohli koupit a zrekonstruovat. Jednou z možností jak zabránit odlivu
a úbytku obyvatel je zasíťovat pozemky a nabídnout je k odkupu. Proto se
i Lechotice rozhodly připravit projekt
na zasíťování pozemků v Podlesí, díky
kterému v lokalitě v budoucnu vyrostou nové rodinné domy. I když se názory na to, zda je dobře, že se vesnice
bude rozrůstat o nové obyvatele různí, fakt je ten, že z čistě matematického hlediska mají noví obyvatelé pro
obec ekonomický přínos. Domy budou
většinou stavět mladé páry či rodiny,
a tím se naplní školku ve vesnici a školy v okolí. Větší množství obyvatel přispěje k udržení služeb, které poskytují
místní živnostníci. Obec bude mít více
peněz do rozpočtu, protože jeho značná část je určena právě počtem obyvatel. A i noví občané časem splynou
s životem ve vesnici.
Na Podlesí se už na začátku prázdnin
začaly budovat inženýrské sítě. Po zasíťování vznikne 20 stavebních míst.
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Obec nyní realizuje 1. etapu, na 2. etapu, která zahrnuje chodníky a veřejné
osvětlení, se pokusí získat dotaci. S 2.
etapou se začne v příštím roce.
Kanalizace
V lokalitě bude vybudováno celkem 7
kanalizačních stok, které budou napojeny
přes nové revizní šachty umístěné v kanalizačních stokách. V rámci projektů rodinných domů bude pro každou nemovitost
navržena retenční nádrž o velikosti 3 – 4 m².
Do nádrže budou svedeny dešťové vody ze
střech domů, a ta bude zpětně využívaná
pro provoz domácností. Bezpečnostní přepad z nádrže bude zaústěný do vsakovací
studny, osazené na pozemku. Retenční nádrž včetně vsakovací studny bude součástí
domů. Odpadní vody budou čištěny na domovních čistírnách odpadních vod.

Vodovod
Veškerá potřeba pitné vody bude zajištěna z veřejného vodovodu PVC DN 90, který
je situovaný podél místní komunikace. Celkem budou vybudovány 4 vodovodní řady.
Napojení bude provedeno za hydrantovou
soupravou před domy číslo 93 a 94. Trasa
vodovodního řadu V1 a V2 vede převážně
v navrhovaném chodníku podél budoucí
zástavby rodinných domů.
Plynovod
Jsou navrženy nové plynovodní řady
A a B. Od napojení vede trasa plynovodu
podél navrhované komunikace ve veřejném prostoru zeleného pásu. Plynovodní
přípojky pro budoucí domy budou součástí projektů jednotlivých staveb. V místě
křížení nové komunikace budou využity
osazené ochranné trubky.
text: J. Hlavinková
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Zda se zlepší dopravní spojení do Holešova, bude jasné v příštím roce
O zavedení nového systému ve veřejné dopravě se mluví už několik let.
Letos Zlínský kraj po dlouhých přípravách spustil výběrové řízení na nové
dopravce. Kraj si od projektu slibuje
více cestujících, více spojů, lepší návaznost a jednodušší a přehlednější
systém. Avšak Úřad na ochranu hospodářské soutěže výběrové řízení zrušil.
To znamená, že plánované změny vejdou v platnost nejdříve v září 2020.
Lidé sepsali petici za lepší spoje
do Holešova
Nové jízdní řády už mají svou konkrétní
podobu. Tomu předcházelo několik jednání starostů z Holešovska s představiteli
kraje. Konkrétně s náměstkem pro dopravu
Pavlem Botkem a zástupci firmy KOVED, s. r.
o. (Koordinátor veřejné dopravy Zlínského
kraje).
Konkrétní podobu jízdních řádů obec
zveřejnila v minulém čísle Lechotického
zpravodaje a odezva od občanů na sebe
nenechala dlouho čekat. 12. března dorazila na obecní úřad stížnost ohledně autobusové dopravy z Lechotic do Holešova
a zpět.
„Především senioři, kteří nedisponují
osobním automobilem, jsou rozhořčení tím, že nové jízdní řády nenabízí žádný
přímý spoj do Holešova a zpět. Námitka se
týká toho, že většina z nich dojíždí k lékařům v Holešově. Stížnost je podepsána 49
občany,“ uvedl starosta Petr Maňásek.
Téhož dne proběhlo v Lechoticích připravované jednání mezi zástupci obcí Mikroregionu Žídelná a vedením Zlínského kraje.
Radní pro dopravu Zlínského kraje Pavel
Botek představil změny, které se mají od
prosince 2019 týkat veřejné dopravy.
Petici řeší společnost KOVED
Zlínský kraj zavádí Integrovaný dopravní
systém (IDS) jako systém dopravní obsluhy
území Zlínského kraje veřejnou dopravou,
zahrnující více druhů dopravy, například
městská hromadná doprava (trolejbusy a autobusy), železniční (regionální i dálkové spoje) a autobusová (regionální i dálkové spoje).
Na území České republiky patří mezi poslední dva kraje, které ještě IDS nezavedly.
Na dopravě se v rámci IDS budou účastnit
různí dopravci, přičemž jízdní řády jednotlivých linek v rámci IDS budou optimalizovány,
a to bez ohledu na to, který dopravce dotyčnou linku provozuje. Cestující v integrované
dopravě budou používat jednotné jízdenky,

Starostové z Holešovska na jednání ohledně jízdních řádů.

které lze použít v celém systému bez ohledu
na dopravce a použitý dopravní prostředek.
Zlínský kraj již soutěžil cenu za ujetý kilometr od dopravců pro jednotlivá území bývalých okresů. Dosavadní praxe, která spočívala
v úhradě prokazatelných ztrát při provozování hromadné dopravy jednotlivým dopravcům, byla neefektivní. Přepravci neměli zájem na vytváření zisku, neustálé navyšování
jízdného způsobovalo odliv zákazníků, menší
tržby, a tím také větší úhrady prokazatelných
ztrát od Zlínského kraje. Nyní dostanou od
kraje cenu za ujetý km bez ohledu na to, kolik
jezdí zákazníků. Vše bude řídit kraj.
Z uvedeného vyplývá minimálně jedna
dobrá zpráva. Vzhledem k tomu, že celý systém platí jedna organizace (Zlínský kraj), a ta
si také nechává vybrané jízdné od všech přepravců, stejně jako koordinuje všechny spo-

je. Je proto nemyslitelné, že by spoje, které
jsou řešeny s přestupem, na sebe navzájem
nepočkaly, protože budou řízeny jediným
dispečinkem Zlínského kraje.
Zástupci společnosti KOVED převzali
stížnost občanů obce Lechotice s tím, že
navrhnou změnu jízdních řádů tak, aby alespoň některé spoje do Holešova byly bez
přestupu. Jasno mělo být na konci května.
Oficiální stanovisko společnosti KOVED
sdělil v srpnu obci Lechotice ředitel společnosti František Brachtl. „Je jisté, že v příštím
roce budeme jezdit podle aktuálních platných jízdních řádů. Peticí občanů, stejně
jako dalšími podněty obcí se budeme v nových jízdních řádech zabývat až v průběhu
příštího roku. Změny budou konzultovány
v rámci přípravy podkladů pro nové výběrové řízení v roce 2020,“ vysvětlil Brachtl.

Obec Lechotice
00287407

19,127 tun
469 465 MJ
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Dotazníkové šetření se zapracuje do strategického plánu obce
V Lechoticích byl proveden průzkum veřejného mínění, který
se týkal rozvoje vesnice. Výzkum se zaměřoval na názory občanů. Tázal se na jejich spokojenost života v obci, jaké skutečnosti
ovlivňují jejich subjektivní pocit ohrožení. Dotazoval se, kam by
dle jejich názoru měly přednostně mířit investice a jaké sportovní a volnočasové příležitosti jim nejvíce chybí. Z průzkumu vyšlo
najevo, že místní by nejvíce ocenili investici do opravy všech
pozemních komunikací a chodníků v obci. Další velmi důležitá
investice by měla mířit do opravy kanalizace a výstavby čističky odpadních vod. Dle občanů by bylo zapotřebí vybudovat
sběrný dvůr v obci či alespoň dodat speciální druhy kontejnerů.
Občané se velmi často shodovali, že by se měl celkově zlepšit
vzhled obce, byly vzneseny požadavky na revitalizaci obecního
úřadu či výsadbu zeleně. Místní by ocenili zvýšení reprezenta-

tivnosti obce. V oblasti sportovních a volnočasových aktivit je
největší zájem ze strany respondentů o vybudování cyklostezek
a turistických a naučných stezek. Velká většina respondentů se
shodovala, že je zapotřebí zrekonstruovat místní fotbalové hřiště a šatny. Místní by uvítali více sportovních a společenských
akcí, například různé sportovní utkání, akce pro děti a mládež,
vzdělávací akce pro seniory, trhy či jarmarky a divadelní představení.
K 1. 1. 2018 měla obec 417 obyvatel, vyplněných dotazníků
bylo celkem 101. Zastoupení žen činilo 48 % a mužů 52 %. Šetření proběhlo téměř skrze všechny věkové kategorie, i když logicky nejpočetnější skupinou odpovídajících obyvatel byli lidé
v produktivním věku a senioři. Dotazník zahrnoval otázky, na
které měli občané odpovídat.

Co v obci nejvíce postrádáte?
Jak lze vyčíst z grafu za největší nedostatek považují lidé absenci sběrného
dvora či speciálních druhů kontejnerů
(na bioodpad či oleje). Dalším zásadním
nedostatkem obce je z pohledu obyvatel nedostatečná vybavenost z hlediska
vyžití ke sportu a relaxaci. Dále by lidé
uvítali zavedení poštovních služeb nebo
lékařské péče.
Obr. 1 Graf znázorňující, které služby ve své
obci lidé nejvíce postrádají.
(v % dotazovaných)
*nedostatečné autobusové spoje na
Holešov, rychlejší a kvalitnější internet,
cyklostezka

(vysvětlivky: růžová - více jak 40 %, zelená – více jak 30 %, žlutá – více jak 10 %, modrá – méně jak
10 %)

Co by měli zastupitelé přednostně
řešit?
Dále byla občanům položena otázka,
jaké dva zásadní problémy by měla obec
přednostně vyřešit. Jak lze vyčíst z dalšího grafu, 85 % shodně odpovídalo, že je
zapotřebí investovat do oprav všech pozemních komunikací. S komunikacemi
je spojena i oprava chodníků, kterou vidí
jako zásadní problém 41 % z dotazovaných. Dále by 49 % uvítalo investici do
opravy kanalizace, respondenti také velmi často zmiňovali požadavek na výstavbu čističky odpadních vod.
*vybudování tenisového kurtu, udržování čistoty před domy, svážení odpadu každý týden,
vybudování cyklostezky do Mysločovic
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Jsou svozy odpadů dostatečné?
Průzkum byl zaměřen i na oblast nakládání s odpady ke spokojenosti obyvatel.
Respondenti měli hodnotit jako ve škole
(1 – nejlepší, 5 – nejhorší) spokojenost
s nakládáním různých druhů odpadů
v obci. Nejlépe občané hodnotili svoz
TKO (tuhý komunální odpad), 63 % je
velmi spokojeno, 45 % respondentů je
velmi spokojeno s kontejnery na sklo.
Další aspekty byly poměrně uspokojivě
hodnoceny ze strany občanů. Nejhůře
hodnocen byl svoz bioodpadu, 17 % dotazovaných považuje svoz bioodpadu za
nedostatečný.

Cítíte se v obci bezpečně?
Lidé se měli vyjádřit i k bezpečnosti
v obci, měli zaznačit 3 aspekty, kvůli čemu
se necítí bezpečně. Jak je vidět v grafu, 60
% občanů se cítí v ohrožení z důvodu nedodržování rychlosti jízdy projíždějících
vozidel. S rychle projíždějícími vozidly je
spojeno nebezpečí při přecházení silnice,
obavu vyjádřilo 34 % obyvatel. Velká skupina obyvatel (43 %) vidí bezpečnostní
hrozbu v podomních prodejcích, dealerech a členech různých skupin. V průzkumu vyšlo najevo, že 36 % místních má
obavy o své bezpečí kvůli problému volně pobíhajících psů po obci.

Jakou známkou hodnotíte život
v obci?
Dále měli občané za úkol zhodnotit
možnosti a kvalitu života v obci. Dle místních je kvalita mateřské školky (60 % respondentů hodnotí známkou 1) na velmi
dobré úrovni. Také kladně hodnotí přístup obecního úřadu k občanům, podporu různých spolků a kulturních aktivit ze
strany obce. Nedostatečně občané ohodnotili dostupnost zdravotní péče. Dále
ne příliš příznivě hodnotili příležitosti pro
podnikání v obci. Občané vyjádřili svou
nespokojenost i se spoji hromadné dopravy, které nejsou do okolí dostatečné.

9

2 | 2019

zpravodajství

Je využití pro volnočasové aktivity
dostatečné?
Z průzkumu, který se zaměřil na volnočasové příležitosti, vyšlo najevo, že
občané by nejvíce ocenili vybudování
cyklostezek. Nejčastěji zmiňované trasy
byly ve směru do Mysločovic a Žeranovic. Vybudování cyklostezek do okolních
obcí by ocenilo 68 % respondentů. S cyklostezkami má spojitost i požadavek na
vybudování turistických tras a naučných
stezek v okolí obce (47 % respondentů).
V rámci volnočasových aktivit by 53 %
obyvatel zapojených do šetření uvítalo
vybudování volně přístupného víceúčelového hřiště pro různé druhy sportů.
V Lechoticích je vybudováno fotbalové hřiště, ovšem byla by potřebná rekonstrukce samotného hřiště a šaten,
proto 20 % občanů označilo hřiště za
nedostatečné.

Jaké akce by se měly v Lechoticích
konat?
Průzkum se také zaměřoval na to, které kulturní a sportovní akce by se měly
v obci konat více. Z odpovědí respondentů je zřejmé, že více jak 30 % by ocenilo
více akcí pro děti a mládež, divadelních
představení, trhy a jarmarky, koncerty
a vystoupení známých osob.

V parném létě omezte sečení trávy, vyzývá obce sdružení
Sdružení místních samospráv České republiky rozeslalo během léta starostům
dopis se žádostí, aby se obce a občané
správně starali o trávníky. I do Lechotic
dorazila výzva, aby v horkých letních
dnech lidé omezily frekvenci sečení trávníků na zahradách a veřejných plochách.
Jelikož republiku už několik let sužuje
velké sucho, bude stále více a více potřeba hledat různá řešení, jak se situací
vyrovnat.
Jedním z nich je i omezení počtu sečení trávníků. Krátce sečený trávník totiž
ztrácí schopnost zadržovat vodu, pomáhá vysychání půdy a v konečném důsledku může místo trávníků zůstat jen
holá zem, která odvádí vodu, udusává
se, vysušuje se a eroduje. Holá zem bez
vegetace také akumuluje teplo a v případě dešťů pak voda po holé zemi pouze
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steče pryč, místo toho, aby se vsakovala.
Naopak vyšší vegetace na travnatých
plochách vede nejen k efektivnějšímu řešení pro uchování vody v půdě, ale také
je to řešením jednoduchým a levným.
Trávníky pomáhají s regulací teploty
a vlhkosti, tím pomáhají udržet své okolí
alespoň o něco snesitelnější. Vyšší trávník
je bohatší i na druhovou skladbu rostlin,
čímž se stává stabilnější a snadněji odolává výkyvům počasí. Hustý porost zadrží
sluneční paprsky a poskytuje životní prostor, pro to aby v půdě pak mohli zůstat
žít živočichové, kteří zeminu dále zkypřují. V případě dešťů voda pak hned neodteče a lépe se udrží přímo na místě.
Konečnou úpravu trávníků lze poté
udělat až v podzimních měsících. A to
s ohledem na skutečnost, že na druhou
stranu je sečení nutné pro vývoj a udr-

žení některých druhů rostlin především
trav a květin. Podzimní sečení však již neovlivní vodní režimy v přírodě.
Chtěli bychom Vás tedy požádat o zamyšlení se nad frekvencí sečení, kdy třeba již poloviční frekvenci sečení pomůže
nejen přírodě, ale alespoň částečně lepšímu klimatu v okolí. A tam kde to není
nezbytné, ponechejme prosím travní
porost bez sekání. Vedlejším efektem, nikoliv však neméně důležitým, je i úspora
nemalých finanční prostředky.
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Díky akcím ve školce zažijí děti zábavu i poučení
Každý měsíc s paní učitelkami organizujeme pro děti nějakou zajímavou
akci jako zpestření výuky. Snažíme se,
aby aktivity měly i širší dosah. Třeba
pomoc ostatním, jako třeba v únoru. To
děti svým vystoupením potěšily zdejší
babičky a dědečky na besedě s důchodci. Na programu byla tradičně pohádka,
tanec, písně i básničky, ale také poděkování a přání všeho krásného do dalších let.
Přijel i kouzelník
Zábavu i objevování nových věcí si děti
užily 5. března, kdy ve školce proběhlo malé
cirkusové představení pod názvem FUNNY
SHOW s prvky kouzelnictví, cvičení se psy,
žonglování či akrobacie. Některé z nich si
mohly děti i paní učitelky vyzkoušet.
Za pejskem a kočičkou do divadla
Za kulturním zážitkem jsme se vydali
15. dubna do zlínského divadla Malá scéna.
Děti byly z hudebního představení s názvem
„Vyprávění o pejskovi a kočičce,“ nadšené.

Hravě se učíme plavat
Již pátý rok děti absolvovaly plavecký
kurz, o který je ze strany rodičů velký zájem
a děti se na něj vždy těší. Školka jezdí jednou týdně po dobu dvou až tří měsíců plavat do zlínského plaveckého bazénu NEKKY téměř v celé sestavě, kde se učí hravou
formou plaveckým základům.
Má kráva kravátko, nebo telátko?
Děti navštívily malý statek ve vedlejší vesnici. Protože se kontakt dětí se zvířaty stává
stále více vzácností, a s hospodářskými obzvláště, paní učitelky během probírání aktuálního tématu domluvily dětem voňavý
zážitek u paní, která chová husy, kozy, prasata, krávy i s mláďaty. Pevně doufají, že se
exkurze dětem vryla do paměti a nějakou
dobu neuslyší, že kráva má malé kravátko
či kobyla koňátko.
Šli jsme do podvodního světa
Jako každá mateřská škola, i ta lechotická
opět vyrazila na konci roku na výlet, tentokrát zamířila do Archeoskanzenu Modrá.

Kouzelník

Divadlo

Výlet

Výlet

Tady děti nejprve obdivovaly místní terárium s hady, ještěry, pavouky a dalšími exotickými živočichy, na které si také lze sáhnout. Ještě silnější zážitek však pro ně byla
návštěva proskleného vodního tunelu Živá
voda pod hladinou rybníka, plného sladkovodních ryb.
Nocovali jsme se školce
Ke konci školního roku se mateřská škola
opět loučila s předškoláky. Tentokrát „medové rozloučení“ patřilo šesti chlapcům
- trubcům. Akce byla zahájena krátkou
scénkou, pak následoval tanec předškoláků, slavnostní slib, pasování, předání darů
a poděkování rodičům a dětem. Ve druhé
části loučení se o zábavu postarali tatínkové. Odpoledne bylo plné soutěží, smíchu,
vody, děti dostaly od rodičů točenou zmrzlinu, dort, opékaly se špekáčky. Nezapomenutelný den byl zakončen jak jinak, než
nocováním ve školce.
text a foto: M. Juráňová
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Plavání

Archeoskanzen

Archeoskanzen

Archeoskanzen

Loučení s předškoláky

Stolní fotbálek vyhráli Grilovaní
krocani
Turnaj ve stolním fotbálku se velmi vydařil. 9. března se jej zúčastnilo 7 skvělých týmů hráčů, kteří poměřovali své síly. Zápasy byly velmi vyrovnané a napínavé až do konce. Věřím, že si to
všichni účastníci turnaje užili a pobavili se. Nejlepší 3 týmy vystoupaly na pomyslnou bednu vítězství a byly oceněny. Vítězům
gratulujeme a ostatním týmům děkujeme za účast a těšíme se
na další souboje.
Vítězi turnaje byly týmy:
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1. místo:
GRILOVANÍ KROCANI

2. místo:
WIWA

3. místo:
IMYGRANTI

Zdeňka Máčalová
Luboš Kaláb

Patrik Svačina
Tomáš Petružálek

Michaela Orbesová
Oldřich Viktorin ml.
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S naší rodačkou jsme si vyrobili velikonoční dekorace
Klub žen Lechotice již poněkolikáté uspořádal pro naše občany
i občánky „Velikonoční tvoření“, a to s naší rodačkou paní Drahomírou Kučerovou. Ta si pro nás opět nachystala nové triky jak vyrobit
tradiční výzdobu.
Tvořili jsme v Klubovně hasičů Lechotice, 13. dubna v odpoledních hodinách.
Na úvod nám členky klubu nachystaly pracovní plochu, pomůcky
a materiál na výrobu. Přivítaly nás pozváním na čaj či kávu, jelikož
počasí k nám nebylo zrovna vlídné. Pak na nás začala paní Kučerová chrlit nápady. Chvíli jsme přemýšleli do čeho se pustit. Vyráběli
jsme z několika druhů olistěných větví, krušpánku, holých prutů, peří,
samozřejmě vajec, zajíců, slepiček, kytiček, polystyrenových věnců,
stuh, provázků, květináčků, drátků, kleští, nůžek a tavné pistole.
Tvoření bavilo hlavně děti a dorost. Dospělí si výrobky ladili barevně do svých interiérů či na vstupní dveře svého domu.
Tvořením jsme strávili asi 3 hodiny, ale stálo to za to. Výrobky předčily naše očekávání. Sami jsme byli překvapeni svou zručností. Vyrobili jsme obrázky, kytky, věnce, závěsné dekorace. Pak jsme ještě
pomohli organizátorkám uklidit prostory a nadšení i spokojení jsme
se rozešli do svých domovů, pochlubit se výrobky.

Velmi děkujeme Klubu žen za organizaci a občerstvení, Sboru dobrovolných hasičů Lechotice za poskytnutí prostor a obci Lechotice za
poskytnutí grantu na kulturní věci. Těšíme se na další úspěšná tvoření.
text: L. Březíková

Tak jsme klapotali už potřetí
Čím jsem starší, tím více tíhnu k tradicím. Ty drobné úkony během
svátků, které nás spojují s mnohaletými zkušenostmi našich předků,
mě donutí se zastavit a změnit stereotyp života, rozhlídnout se a užívat si krásu kolem. A naše klapotání je jednou z nich.
Letos jsme se ke společnému klapotání sešli v hojném počtu. Zatímco v okolních vesnicích měli velký úpadek klapotářů, v Lechoticích nás bylo 34. Za tři roky, co se scházíme, děti dostaly klapotání
pod kůži. Pokud se vám zdá, že vypadají ztrápeně (věřte, klapotání je
dřina), užívají si to.
Hlavními kaprály byli letos Zdeněk Svačina a Antonín Žůrek. Jelikož
byly velké skupiny, pomáhali jim také loňští vedoucí Barbora Milinková a Tomáš Svačina. Všem patří velké dík, protože se starali hlavně o ty
naše nejmenší, a že jich bylo.
Za naši letošní skupinu chci poděkovat všem, kteří jste nás po celou dobu podporovali ať úsměvem či darem. Rádi budeme příští rok
v tradici zase pokračovat.
text: M. Milinková
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Na hřiště se slétly nejstrašlivější čarodějnice
Jaro je roční období, na které se těší
většina lidí. A s jarem je spojeno několik
tradic, například i pálení čarodějnic. Proto
se místní děti s maminkami, tatínky i prarodiči sešli, aby už zimu konečně vyhnali
z vesnice. 30. dubna se pod kopcem slétly
nejstarší a nejstrašlivější čarodějnice z naší
obce. A bylo jich opravdu hodně. Průvod
čarodějnic a čarodějů prošel celou vesnicí
až na hřiště mateřské školy. Tady byly pro
děti i rodiče přichystány soutěžní disciplíny,
hudba i pohoštění. Všichni se do úkolů vrhli s velkou vervou, že snadno zapomněli na
čas. Až se děti dostatečně vyřádily, všichni
se pohodlně posadili a opekli si špekáček.
A protože se sešlo tolik krásných čarodějnic, byla vyhlášena soutěž. V anketě „nejúžasnější“ velká čarodějnice zvítězila paní
Eva Sedláčková. V kategorii čaroděj sympaťák vyhrál Robinek Hubík a absolutní vítězkou byla čarodějka Terezka Charvátová.
Děkujeme paní učitelkám z mateřské
školy za úžasnou organizaci.
text: M. Křupalová

Zahrádkářská

výstava
Věžky

U nás nakoupíte vše,
co si žádá Vaše zahrada.

IM
PODZ
29.
.
6
2
září

- venkovní expozice
- výstava řezaných květin
- dětský svět plný zábavy
www.vystavavezky.cz
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Uklidili jsme okolí obce od černé skládky a odpadků
V rámci celorepublikového projektu
„Ukliďme Česko,“ se v Lechoticích uskutečnila tradiční akce Jarní úklid. 7. dubna nám
přálo počasí, a tak jsme se do práce pustili
hned po obědě. Sešlo se nás opět dost na
to, abychom stihli projít lokality, kam vždy
chodíme. Uklízíme po nepořádných spoluobčanech, kteří využívají cestu autem
k tomu, aby něco někde odhodili do příkopů u cest. A věřte, že i letos jsme toho uklidi-

li opravdu dost. Nejvíce jsme našli krabiček
od cigaret. Jsou sice papírové, ale zabalené
v celofánovém obalu, hliníkové plechovky
od nápojů, plastové i skleněné lahve, obaly,
sáčky, kanystry i pneumatiky… Prošli jsme
všechny příjezdové komunikace do Lechotic, od Mysločovic, od Rackové i od Míškovic. Sesbírali jsme velké množství odpadu,
největší část tvořila objevená černá skládka
v lokalitě Hrábí u cesty na Rackovou.

Děti se akce účastní velmi rády. Jsou mezi
nimi již tradiční účastníci i nové tváře. Na
závěr úklidu jsme si na myslivecké střelnici
opekli špekáčky. Děkujeme Obci Lechotice
a Mysliveckému sdružení Lechotice za podporu. Jediné, co nás mrzí je, že se do úklidu
nezapojuje více dospělých, tak jako v jiných
okolních obcích.
text: Pavel a Magda Pospíšilovi
a Mojmír Hradil

„Hodina Země“ se konala při svíčkách
V Lechoticích si Hodina Země získala velkou
oblíbenost. Kromě proklamovaného vypnutí
veřejného osvětlení v celé vesnici obec
pravidelně pořádá Folkový večer při svíčkách
v Multifunkčním domě v Lechoticích. Od
20. hodiny hrály přítomným posluchačům
kapely Hostband z Hostišové pod vedením
pana Mynáře a kapela STROMY ze Zlína.
Celá akce se konala za příjemného svitu
svící a jako každý rok byli všichni účastníci
navýsost spokojeni. Po půlnoci se všichni
v dobré náladě rozešli do svých domovů.
Wikipedie definuje Hodinu Země jako
každoroční mezinárodní klimatickou akci
založenou Světovým fondem na ochranu
přírody (WWF), která se pořádá vždy

poslední sobotu v březnu. Domácnosti,
podniky i veřejné instituce a zejména
významné kulturní památky při ní po
dobu jedné hodiny, vždy od 20:30 do

21:30 místního času, vypínají své osvětlení
a elektrické spotřebiče, na podporu zvýšení
informovanosti o změnách klimatu.
text: P. Maňásek

O vítězství v šipkách se utkalo 14 soutěžících
Turnaj v šipkách se uskutečnil již podruhé. 13. dubna měli soutěžící možnost ukázat, kdo je lepší v míření na terč. Turnaje se
zúčastnilo 14 soutěžících. Všichni byli dobře
naladěni a bojovali, jak nejlépe to šlo. Sou-

boje byly velmi napínavé, vyrovnané a občas velmi překvapivé. Ve vzduchu bylo cítit
velké zápolení, ale zároveň byla velmi příjemná, přátelská atmosféra. Jak se správně
říká: „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.“

Vítězům gratulujeme a ostatním soutěžícím děkujeme za účast a těšíme se na další
turnaje.
Vítězové: 1. místo: Radim Kračina, 2. místo:
Tomáš Adamík, 3. místo: Karel Ondruška.
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Tradiční fotbálek se konal už po dvanácté
V Lechoticích se uskutečnila hra v malé
kopané. Už 12. ročník, který pořádal sbor
dobrovolných hasičů, proběhl 20. července
a zúčastnila se ho 4 družstva. Utkání probíhala zajímavě a napínavě, jelikož každý
chtěl vyhrát první cenu, kterou byla bečka piva. Počasí nám přálo, všechny týmy
byly spokojeny. Na prvním místě se umístili E - JELITA, druzí byli LECHOBŘUŠI, jako
třetí skončilo družstvo THC TATRANKY a na
místě čtvrtém se umístila VIVA. Děkujeme
všem sponzorům firmě Nové Okno a obecnímu úřadu.
text: V. Viktorinová

Mladí hasiči mají celoročně pestré aktivity
Náš sbor má 21 mladých hasičů. Z toho
7 mladších žáků a 7 starších žáků. Druhým
rokem vedeme 7 členné družstvo dorostu,
jejichž trenérem je Tomáš Adamík.
Mládež se věnuje spolu s našimi členy ze
starších řad i kulturním akcím. Na začátku
roku zahajuje mládež hasičský ples tanečkem, na ostatky doprovází medvěda s krásnými maskami.
V dubnu se začíná trénovat požární útok,
první závody jsou pravidelně v našem okrs-

kovém kole. Následně objíždíme závody
v okolních vesnicích, jako jsou například
Ludslavice, Záhlinice, Racková a podobně
a naši dorosti jsou zařazeni ve Zlínské lize
požárního sportu.
O prázdninách pořádá sbor na místním
výletišti stanový tábor nejen pro naše členy. Jelikož nám naše obec na akci finančně
přispívá, přizveme všechny děti z naší vesnice. Každý večer máme letní kino, kde se
pouští pohádka. Přes den nenecháme naše

děti otálet, a tak si vyjedeme na kolech na
koupaliště, provozujeme lehkou turistiku
a zahrajeme si spoustu her na místním hřišti. Tato letní akce, která trvá 4 dny, se stává
už pravidlem a jsme rádi, že se našim dětem
líbí. Na podzim se scházíme v klubovně mladých hasičů a v prosinci vyprovodíme svatého Mikuláše. Dovolte mi poděkovat za jejich
aktivitu a přístup k našemu SDH Lechotice.
text: M. Štefanovičová
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