
SLOVO STAROSTY
Milí spoluobčané,

ještě nedávno 
bylo září a  všichni 
jsme si říkali, že do 
Vánoc je ještě da-
leko. A  najednou 
Štědrý den klepe 
na dveře a rok 2020 
se blíží mílovými 
kroky. Všichni, ať už 
chceme, nebo ne, máme sklon bilancovat nad 
tím, co se nám letos povedlo či nepodařilo, 
a co bychom chtěli v novém roce jinak. Věci 
a situace se vyvíjí určitým směrem a my na ně 
musíme reagovat. A to nejen v soukromém ži-
votě, ale i na obecním úřadě. Proto nás od no-
vého roku čeká hodně změn, pro některé jsme 
se rozhodli sami, abychom zlepšili život v obci, 
jiné jsme zase museli udělat, protože si to žádá 
zákon. Proto jsme změnili několik vyhlášek, 
které upravují poplatky za odpad, užívání ve-
řejných prostranství či stočné. Naši obec stále 
rozvíjíme a chceme v rámci našich finančních 
možností zlepšit podmínky pro život. Proto 
chystáme projekt rekonstrukce výletiště Ou-
jezdka, postavíme pro děti z  mateřské školy 
zahradní domek, zasíťování pozemků pro no-
vou výstavbu rodinných domů jde do finále, 
máme opět připravený grantový program na 
podporu spolků a pracujeme na zefektivnění 
odpadového hospodářství. Máme toho hod-
ně před sebou, a i když bychom si všichni přáli, 
aby se nám některé projekty dařilo zrealizovat 
rychleji, vždy musíme jednat v souladu se zá-
konem a předepsanými postupy, projít všemi 
administrativními procesy a jednat s ohledem 
na výši obecního rozpočtu.

I proto jsme se zastupiteli rádi, že stále po-
kračujeme vpřed a  jsme vděčni za to, co se 
nám letos podařilo zrealizovat.

Na všechny z Vás se těšíme na Předvánoč-
ním koledování 23. prosince. Přijďte za námi, 
budeme se společně těšit na příchod vánoč-
ních svátků, užijeme si adventní čas a popře-
jeme si jen to nejlepší do roku 2020.

S úctou, Petr Maňásek

www.lechotice.cz
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Zastupitelstvo Obce Lechotice Vám přeje, abyste pod stromečkem našli
zdraví,

protože díky němu můžete uskutečnit to,
co si přejete,

co nejvíce času,
protože čas jako jediný si nikdo z nás nemůžeme koupit,

štěstí,
protože bez štěstí nemůžeme být spokojeni,

rodinnou pohodu,
protože nám dává pocit zázemí a také

ambice,
protože bez nich nežijeme, ale přežíváme.

Přejeme Vám pohodový rok 2020
a hodně osobních a pracovních úspěchů.

PF 2020

Aplikaci Mobilní rozhlas po dvou letech 
vystřídá Hlášenírozhlasu.cz
Zastupitelé se za poslední roky 

snaží co nejvíce informovat ob-
čany o dění v obci. Jednou z mož-
ností, jak je informovat například 
o  tom, kdy nepůjde elektrický 
proud, kdy bude kulturní akce, 
kdy do obce přijede pojízdná pro-
dejna, nebo že se někde zatoulal 
pes, je prostřednictvím infor-
mačního kanálu. Obyvatelé tak 
mohli poslední dva roky využívat 
aplikaci Mobilní rozhlas od spo-
lečnosti Neogenia, nyní obec pře-
chází ke konkurenci.

„Po ukončení pilotního provo-
zu a ověření, že mezi občany naší 
obce je zájem o nabízenou službu, 
jsme přikročili k zefektivnění pro-
vozu. Proto využijeme nabídku 
společnosti Urbitech a  s  pomocí 
nové aplikace Hlášenírozhlasu.cz 
budeme nadále poskytovat infor-
mace občanům. Součástí přecho-
du ke konkurenčnímu produktu, 
jež je nabízen za třetinovou cenu 
oproti stávajícímu, bude „odladě-
ní“ nákladovosti řešení,“ nechal 
se slyšet starosta Petr Maňásek.
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Posílání SMS bylo finančně nákladné
Obec při zavádění systému Mobilní rozhlas dala občanům vol-
nou ruku, aby si sami určili, jaký typ informace chtějí obdržet. 
Mohli vybírat mezi informací mailem, SMS nebo aplikací, kterou 
lze nainstalovat do chytrého mobilního telefonu. Při kontrole 
databází uživatelů aplikace obec zjistila, že mnoho z nich, i když 
vlastní chytré telefony, nevyužilo možnosti nechat si posílat in-
formace do aplikace. Způsob zasílání informací do mailu nebo 
do aplikace nevyžaduje další finanční náklady, na rozdíl od SMS.

„Bohužel nejčastějším vybraným způsobem je zasílání infor-
mací SMS, přičemž každá taková SMS stojí obec 0,89 Kč bez 
DPH. Umíte si představit, jak je finančně náročné zaslání 100 
informací pro 100 uživatelů? Jsou to zbytečně vynaložené pro-
středky. Nemluvě o tom, že si často několik členů jedné domác-
nosti nechalo současně posílat SMS. A přitom by stačilo, kdyby 
SMS přišla jen jednomu z  nich,“ popsal starosta nešvar, který 
obec stál nemalé finanční prostředky.

Nový systém nabízí nové funkce
Proto při přechodu na novou aplikaci zastupitelstvo rozhodlo, 
že poskytování informací formou SMS bude zpřístupněno pou-
ze těm uživatelům, kteří o ni požádají na obecním úřadě.

„SMS budeme odesílat vlastníkům starších typů mobilních 
telefonů, které neumožňují instalaci aplikace Hlášenírozhlasu.
cz,“ vysvětlil starosta.

Využíváním aplikace do chytrého telefonu oproti SMS oby-
vatelé získají podrobnější popis informace včetně přiložených 
grafických pozvánek, odkazů na zajímavá místa v  internetu 
a podobně. Součástí nového programu je také aplikace Pod-
něty a závady, prostřednictvím které můžou lidé obec jedno-
duše informovat o nefunkčním osvětlení, o černých skládkách 
či znečištěném veřejném prostranství. Díky aplikaci stačí daný 
problém vyfotit a  snímek poslat. Podněty se ihned dostanou 
ke starostovi.

Díky aplikaci se k lidem dostanou aktuální informace 
ihned
Velkou výhodou služby Hlášenírozhlasu.cz je to, že obyvatelé 
budou vždy neprodleně informováni o důležitých událostech 
v  obci, ať už budou kdekoliv. Každý občan si navíc může vy-
brat komunikační kanál, který mu nejvíce vyhovuje. Informa-
ce může odebírat na mail, pomocí sociálních sítí, aplikace pro 
chytré telefony či pomocí SMS.

Při registraci si sami zvolíte jednotlivé typy informací, o kte-
ré máte opravdu zájem (při registraci doporučujeme kromě 
svého telefonního čísla uvést i  emailovou adresu). Kromě 
běžných zpráv budete varováni také před nebezpečím v pří-
padě krizových situací. Informace Vám přijdou všemi infor-
mačními kanály, které jste při registraci zadali.

Díky zahradnímu domku budou mít děti více možností, jak ve školce 
trávit čas
Děti v  mateřské škole se neustále učí 

a  poznávají nové věci nejen díky výuce 
v  budově školky, ale velmi důležité jsou 
i  aktivity venku. Při nich se nejmenší se-
znamují s novými situacemi, prostředím, 
poznávají jiná místa a  učí se zábavnou 
formou. Proto je důležité, aby děti měly 
kde trávit volný čas zejména na začátku 
léta a  podzimu, když je ještě hezké po-
časí. Zastupitelé už v minulosti uvažovali 

o stavbě zahradního domku na pozemku 
u budovy mateřské školy. Cenové nabíd-
ky ale byly vždy příliš vysoké a až nyní se 
podařilo získat dodavatele, který domek 
zhotoví za přijatelnou cenu.

„Zastupitelstvo schválilo firmu na stav-
bu dřevěného zahradního domku. Bude 
stát na místě jednoho z pískovišť a kromě 
prostoru pro uskladnění hraček nabídne 
nejmenším dětem a  předškolákům pří-

jemný úkryt před nepřízní počasí i  před 
horkým letním sluncem,“ uvedl starosta 
Petr Maňásek.

Obec bude akci financovat ze svého 
rozpočtu, bez dotací. Zahradní domek 
bude mít rozměry 3 x 3 metry a bude mít 
nadstřešenou verandu o  rozloze 12 m². 
Dílo bude stát 174 400 korun bez DPH.

text: Jana Hlavinková

S novou aplikací se lidé dozvědí různé druhy 
aktuálních informací, jako například:

 dění z obecního úřadu - aplikace upozorní například 
na odstávku vody, uzavírky silnic, výpadky elektřiny, 
plynu, změny úředních hodin a platby poplatků za 
služby či psy

 datum a místo konání kulturních a sportovních akcí 
včetně pozvánek

 blížící se nebezpečí a krizové situace - například 
povodně, požár, výpadek elektrického proudu či 
odstávka vody

 údaje o chodu obecního úřadu - chytrá nástěnka 
obsahuje veškeré údaje o obci, otevírací dobu obecního 
úřadu, kontaktní spojení (telefon, email, webovou 
stránku) a adresu, kde obecní úřad najdete

Do služby Hlášenírozhlasu.cz se můžete 
zaregistrovat prostřednictvím:

 přihlášením přes internetové stránky obce

 zasláním SMS zprávy

 nainstalováním mobilní aplikace Hlášenírozhlasu.cz, 
kterou naleznete na Google Play nebo v App Store

 přihlášením přes Facebook obce a přidáním stránky 
do oblíbených
 vyplněním registračního ústřižku na úřadě
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Veřejná omluva Zemědělské společnosti KLM, s. r. o.

Výzva Zemědělské společnosti KLM s. r. o.

Připravuje se motivační systém třídění odpadů

Obec Lechotice se omlouvá Zeměděl-
ské společnosti KLM s. r. o., IČ: 49454307, 
se sídlem Míškovice 136, 768 52 Míškovi-
ce a paní Marii Valové, bytem Lechotice, 
Lechotice 82, 768 52 Míškovice za škodu 
způsobenou 24.  října  2019 přejezdem 
těžké techniky společnosti Adolf Šťast-
ný, zajišťující vyvápnění pozemků komu-
nikace při realizaci akce ZTV Lechotice 

přes pozemek p. č. 1075, k. ú. Lechotice 
směrem na staveniště. Představitelé obce 
byli seznámeni s přestupkem, který firma 
Adolf Šťastný provedla bez jejich vědomí, 
následně na místě přivolanou Policií ČR. 
Výše utrpěné škody za 200 m² zničeného 
porostu brukve řepky olejky byla jedním 
z majitelů Zemědělské společnosti KLM s. 
r. o., Ing. Petrem Kurovcem vyčíslena na 

hodnotu 10 000 Kč. Na uvedenou částku 
byla tentýž den vystavena faktura a násle-
dující den uhrazena. S odkazem na nedo-
tknutelnost soukromého vlastnictví byl 
zakázán i přes úhradu škody přejezd přes 
pozemek zpět a  při navrácení techniky 
společnosti Adolf Šťastný zpět na silnici 
III. třídy, byla využita nová objízdná trasa.

S  ohledem na výše uvedenou nedo-
tknutelnost soukromého vlastnictví žádá 
Obec Lechotice Zemědělskou společnost 
KLM s. r. o., IČ: 49454307, se sídlem Míš-
kovice 136, 768 52 Míškovice, aby s oka-
mžitou platností upustila od obdělávání 
obecních pozemků, na které nikdy neu-
zavřela s Obcí Lechotice platnou nájemní 

ani pachtovní smlouvu, a jejichž části ne-
oprávněně užívala a v současnosti užívá. 
Většinou se jedná o rozorání části polních 
cest v celkové výměře 7 664 m², na které 
Zemědělská společnost KLM s. r.o., zís-
kává dotace v posledních čtyřech letech 
bez uzavřené pachtovní smlouvy.

Dále vyzýváme Zemědělskou společ-

nost KLM s. r. o., aby upustila od užívání 
pozemků Obce Lechotice, určených pro 
realizaci obecně prospěšných zařízení 
o výměře 75 914 m², jejichž užívání skon-
čilo po dvanácti měsíční výpovědní lhůtě 
k datu 30. září 2019 a jejichž vydání bylo 
urgováno předžalobní výzvou schvále-
nou 9. října 2019 zastupitelstvem obce.

Chystaný zákaz skládkování a zásad-
ní navýšení poplatků za uložení od-
padů na skládky nutí Obec Lechotice 
reagovat na změny trhu odpadového 
hospodářství. Nesporný potenciál ke 
zvýšení nákladů na likvidaci komunál-
ních odpadů má stávající neschopnost 
plné recyklace plastových odpadů 
a  také kůrovcová kalamita, která pro-
dukuje obrovské množství levné dřevní 
hmoty pro produkci papíru. Dosavadní 
levné odběry separovaných odpadů 
začínají být minulostí. Všechny svozové 
společnosti proto navyšují ceny za se-
parované odpady.

Kdo bude více třídit, bude méně platit
Společnost produkuje stále více odpadu. 

I  přes výjimky, které mezi obyvateli určitě 
existují, se odpady třídí nedostatečně. Po-
kud se postoj společnosti ke třídění odpa-
dů nezmění, lze očekávat zvýšení poplatků 
za svoz a likvidaci odpadů. Předpokládá se, 
že v  roce 2020 se podaří realizovat dotaci 
ze společného projektu „Pořízení nádob na 
separaci odpadů v obcích východní Moravy 
II“ a Lechotice také čeká postupný přechod 
k motivačnímu systému třídění odpadů.

„Systém by měl hodnotit aktivitu jednotli-
vých domácností při třídění odpadu a podle 
výsledků nastavit pro následující rok výši po-
platků, které budou domácnosti obci hradit. 
Je možné, že letošní navýšení poplatků za 
svoz a likvidaci komunálních odpadů je prá-

vě pro vás, aktivní občany, poslední a od roku 
2021 bude každý z  nás hradit poplatky za 
likvidaci komunálních odpadů ve výši, o kte-
rou se zaslouží,“ uvedl starosta Petr Maňásek.

Sazbu poplatku pro rok 2020 zastupitelé 
stanovili na 576 Kč. Poplatek je splatný jedno-
rázově, nejpozději do 31. března 2020. V pří-
padě úhrady poplatku do konce února je 
poplatníkovi poskytnuta úleva ve výši 72 Kč.

Třetina papíru a plastů končí 
v popelnicích

V  letošním roce měli zastupitelé možnost 
získat informace o třídění odpadů v obci. Spo-
lečnost SUEZ Využití zdrojů, a. s., která zajišťuje 
svoz komunálních odpadů, zařadila Lechotice 
do projektu sledování struktury komunálního 
odpadu. Měření spočívalo v rozboru svezené-
ho odpadu a separaci odpadů, které by bylo 
možné dále třídit. Celkem byly analýze pod-
robeny čtyři svozy, které proběhly 21. června, 
4. července, 13. září a 27. září. Ze směsného 
komunálního odpadu bylo vytříděno 306 kg 
plastů, 171 kg papíru a 132 kg skla.

„Hodnoty, přepočtené na celoroční svoz 
a průměrnou produkci separovaných odpa-
dů, nám podaly informaci o potenciálu, kte-
rý je v třídění odpadů nevyužitý. 29% plastů, 
30% papíru a 15% skla skončilo v popelni-
cích, aniž by byly vhozeny do nádob k tomu 
určených,“ konstatoval skutečnost starosta.

Další informace o  vývoji odpadového 
hospodářství v obci přineseme v dalších vy-
dáních zpravodaje.

Hasiči budou mít 
nový vozík

Když Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů Lechotice vyjíždí k  ně-
jakému zásahu, potřebuje čerpadlo, 
stříkačky, hadice, motorovou pilu 
a  další vybavení. K  tomu, aby jej 
mohla pohodlně převážet, potřebu-
je přívěsný vozík speciálně uprave-
ný pro převoz hasičského vybavení. 
A  na začátku roku 2020 obec hasi-
čům takový vozík pořídí.

„Přívěsný vozík s plachtou o výšce 
135 centimetrů bude doplněn vý-
klopným držákem na hasičskou stří-
kačku PS12, trubkovým držákem na 
4 savice typu A a hliníkovým boxem 
na hadice typu B a  C,“ řekl starosta 
Petr Maňásek.

Teď, když pojedou hasiči k zásahu 
nebo na soutěž, pouze zapřáhnou 
vozík a  nemusí složitě nakládat do-
vnitř vozu všechno vybavení, čímž 
by trpěl nejen interiér, ale i  tlumiče. 
Jen stříkačka váží okolo 100 kilogra-
mů. Hasiči budou mít takto naložený 
vozík připravený v  garáži a  během 
několika minut budou připrave-
ni k  výjezdu. Kupní cena vozíku je 
96 220 korun bez DPH.

text: Jana Hlavinková
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Quo vadis (Kam kráčíš) Lechotice.NET?
Poslední léta můžeme všichni za-

znamenat velký technologický roz-
voj v oblasti výpočetních a informač-
ních technologií. Skupinka nadšenců 
22.  března  2007 založila v  Lechoti-
cích občanské sdružení Lechotice.
NET, které mělo řešit neuspokojivý 
stav dostupnosti pokrytí internetem 
v  intravilánu obce. Od samého po-
čátku byla internetová síť budována 
jako nízkonákladová s  důrazem na 
nízkou nabízenou cenu. Nízkonákla-
dovost s  sebou přinášela v  průběhu 
času mnohá úskalí, ať se již jednalo 
o  svépomocné práce členů sdružení 
při instalaci antén, či natažení kabe-
lů nebo nedostatečnou propustnost 
sítě, mající za následek rozloučení 
se s  některými členy sdružení, kteří 
neúnosně zatěžovali síť stahováním 
velkého objemu dat. Nyní občanské 
sdružení Lechotice.NET zmizí v  pro-
padlišti dějin.

Pokrok nelze zastavit
V roce 2011 „zachránily“ občanské sdru-

žení dotační prostředky ve výši 446 302 
korun pro projekt Pokročilá internetizace 
Obce Lechotice. Za peníze byly vytvoře-
ny na nových technologiích serverovna 
a přístupový bod v multifunkčním domě, 
dále přístupové body na obecním úřadě, 
domech číslo 116, 145, 155 a 158. Proved-
li jsme výměnu všech klientských antén-
ních systémů. Rozhodli jsme se zachovat 
cenu 150 Kč/měsíc, i  když ceny v  okol-
ních obcích byly dvojnásobné, popřípadě 
ještě vyšší.

Rychlost internetu se v  obci s  postu-
pem času také zrychlovala, v  roce 2007 
jsme začínali s  rychlostí 4 Mb/s, v  roce 
2009 zrychlili na 10 Mb/s, od roku 2011 
kupovali konektivitu 30 Mb/s, a  od roku 
2016 50 Mb/s. Rychlost jsme plošně dis-
tribuovali mezi členy sdružení. Vzhledem 
k  tomu, že nízkonákladové řešení nepo-
skytovalo lidské kapacity, které by dále 
sledovaly provoz na síti, neblahé vlivy 
způsobené nezodpovědností některých 
členů tak často zatěžovaly trpělivost čle-
nů sdružení s kvalitou spojení na celosvě-
tovou síť internet.

Čas je ovšem neúprosný a  utíká nám 
všem stejně rychle, byť by se dalo říci, 
že technologiím ještě několika násob-

ně rychleji. Kdo by si před 8 lety pomy-
slil, že každý člen domácnosti bude mít 
s  sebou mobilní telefon se všemi maily, 
facebooky, messengery a  twittery, vyža-
dujícími neustálé připojení na internet. 
Každá druhá prodaná televize umožňuje 
připojení na internetové vysílání, herní 
konzole nabízí hraní po síti, komunikovat 
přes internet dnes můžeme klidně s naší 
pračkou či ledničkou. Technologie nás 
zcela pohltily a  jejich důležitost pro náš 
život jasně dokladuje rychlost, s jakou se 
na mě obracíte v případě, když interneto-
vé připojení není funkční.

Přichází nový poskytovatel
Technologie pořízená v  roce 2011 se 

však v  posledních dvou letech čím dál 
častěji ukazuje jako nedostačující pro 
nové výzvy moderního věku. Vzhledem 
k tomu, že nenacházíme finanční kapaci-
ty, které by umožňovaly dále provozovat 
naši síť, nasměřujeme občanské sdružení 
Lechotice.NET tam, kam patří. Do pro-
padliště dějin. Sdružení svůj účel splnilo 
a naše obec patří mezi ty, které se mohou 
pochlubit velkým počtem domácností, 
které jsou připojeny k  internetu. Myslím, 
že dotace, která byla poskytnuta v  roce 
2011, splnila svůj účel beze zbytku. Zánik 
naší společné sítě je daní za roky bezsta-
rostného užívání vymožeností moderní-
ho světa, a to za minimální cenu. Je neu-
věřitelné, že za 8 let provozování nové sítě 
za cenu 350 Kč/měsíčně, to je standardní 
cena v  celé republice, mohlo občanské 
sdružení shromáždit finanční prostředky 
ve výši 960 000 korun, za které jsme mohli 
dnes provést zásadní obnovu technolo-
gií. Nestalo se tak, ale nelituji toho. Vás, 
členy sdružení, bude nyní čekat jednání 
s  novým poskytovatelem internetového 
připojení. A  spíše než předseda občan-
ského sdružení, nyní jako starosta obce, 
se snažím vyjednat pro občany obce ty 
nejvýhodnější podmínky. Občanské sdru-
žení se nyní nachází ve fázi postupného 
ukončování své činnosti, přesto připra-
vuje pro zájemce nekomplikovaný pře-
chod k  novému poskytovateli internetu. 
Od 1.  ledna 2020 bude zvýšena rychlost 
připojení do internetu na 150 Mb/s, do-
davatelem konektivity se stane největší 
poskytovatel internetu pro domácnosti 
ve Zlínském kraji, firma INTERNEXT 2000.

Stávající síť přestane fungovat 
31. března

Firma INTERNEXT 2000, s. r. o., se zamě-
řuje na poskytování spolehlivého připo-
jení k  internetu domácnostem, firmám 
a  organizacím od roku 1996 (23  let). In-
ternet poskytuje v  téměř celém regionu 
Zlínského kraje a pokrývá většinu území 
kraje vlastní vysokorychlostní páteřní 
a  přístupovou sítí. Zaměstnává více než 
30 pracovníků ve třech obchodně-tech-
nických centrech ve Vsetíně, Zlíně a Uher-
ském Hradišti. Klade důraz na využití 
nejnovějších technologií za dostupnou 
cenu, maximální spolehlivost, bezpeč-
nost provozu a kvalitní zákaznický servis. 
Přechodné období, kdy můžete využít 
nabídku společnosti INTERNEXT 2000, 
bude trvat 3  měsíce. Za měsíce leden - 
březen zaplatíte poplatek 600 Kč občan-
skému sdružení (na pokladně obecního 
úřadu, případně na bankovní účet sdru-
žení 2500082283/2010) nejpozději do 
konce měsíce ledna 2020 a sdružení vám 
bude do konce měsíce března posky-
tovat konektivitu. Pokud se rozhodnete 
uzavřít smlouvu s  poskytovatelem inter-
netu společností INTERNEXT 2000 v prů-
běhu těchto tří měsíců, převede sdružení 
vaše finanční příspěvky na účet společ-
nosti INTERNEXT 2000. Vy budete nové-
mu poskytovateli platit za připojení až 
od měsíce dubna, nezávisle na tom, kdy 
jste uzavřeli smlouvu. Poskytovatel musí 
nejprve investovat do infrastruktury nové 
sítě mnohasettisícové prostředky. Tak, jak 
bude postupně zprovozňovat nové vysí-
lací body, bude kontaktovat vás občany 
s nabídkou na uzavření smlouvy. Jestliže 
budete souhlasit, provedou zaměstnanci 
INTERNEXTu instalaci nové antény na váš 
dům a nastavení připojení k novému vysí-
lacímu bodu, který již bude využívat plné 
rychlosti a  kvality připojení. To, zda za 
instalaci antén zaplatíte, či nikoliv, bude 
záležet na délce uzavřené smlouvy. Stá-
vající síť občanského sdružení bude k 31. 
březnu 2020 deaktivována a  nebude se 
již možno k ní připojit.

Nové připojení bude bez omezení
Novou servisní organizací se v Lechoti-

cích stane největší poskytovatel internetu 
ve Zlínském kraji, který bude mít dohled 
nad infrastrukturou sítě 7 dní v týdnu a 24 
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Výletiště Oujezdka bude 
místem setkávání místních 
obyvatel

Rozhodnutí o sporu po uzávěrce

denně. Servisní výjezdy do domácností 
realizuje od pondělí do pátku, telefonní 
poradenství poskytne opět ve formátu 
7/24. Každý koncový zákazník bude mít 
svou veřejnou IP adresu. Znamená to 
tedy již žádné omezování stahování, či 
sdílení dat na veřejnou síť internet. Každý 
zákazník bude mít za provoz dat na svém 
počítači jen svou vlastní zodpovědnost. 
Dle dohody nabídne společnost INTER-
NEXT 2000 více datových tarifů. Každý 
z vás si bude moci určit, jak rychlý inter-
net požaduje a  jakou cenu je ochoten 
zaplatit. Kromě datových tarifů si budete 
moci předplatit také chytrou televizi Kuki 
v několika tarifech a sledovat oblíbené fil-

my a seriály bez reklam, a to 24 a více ho-
din zpětně, na PC, tabletu, televizi či mo-
bilu. Lokalita Podlesí s  novou výstavbou 
rodinných domů bude moci využívat při-
pravovaného připojení formou optických 
kabelů, zbývající část obce musí počkat 
na rekonstrukce chodníků, komunikací, 
přípojek E.ONu nebo kanalizací v  těsné 
blízkosti vašich obydlí.

Pár formalit na závěr
I  když občanské sdružení Lechotice.

NET vznikalo v době, kdy zkratku GDPR 
neznal ještě vůbec nikdo na světě, přes-
to bychom měli zachovat standard pro 
nakládání s vašimi osobními údaji a vy-

žádat si od vás souhlas s  poskytnutím 
vašich osobních údajů ve formě jména, 
příjmení, adresy, mailu, popřípadě tele-
fonu nové servisní organizaci, aby vás 
mohla kontaktovat za účelem nabídky 
nových služeb a  instalaci nových an-
ténních systémů. Při platbě konektivity 
nám tedy laskavě sdělte, zda souhlasíte 
s  poskytnutím vašich osobních údajů 
společnosti INTERNEXT 2000.

S přáním všeho dobrého i v nadchá-
zejícím roce 2020 se za občanské sdru-
žení Lechotice.NET s vámi loučí zakla-
datel, předseda, správce sítě i  technik 
Ing. Petr Maňásek.

Internetové tarify v obci Lechotice (všechny ceny uvedené včetně DPH):

Rychlost 
(Mb/s) Cena

Cena instalace 
smlouva 1 rok

Cena instalace 
smlouva 2 rokyTarif

Cena instalace 
smlouva 3 roky

298,- Kč / měsícH1 30 IN / 2 OUT 2500,- Kč 1694,- Kč 0,- Kč
354,- Kč / měsícH2 40 IN / 3 OUT 2500,- Kč 1694,- Kč 0,- Kč
397,- Kč / měsícH3 50 IN / 6 OUT 2500,- Kč 1694,- Kč 0,- Kč

Rádi bychom vám představili společnost INTERNEXT 2000, která připojuje domácnosti a firmy 
k internetu už od roku 1996. Sídlí ve Zlíně vedle fotbalového stadionu a má několik desítek tisíc 
spokojených klientů v celém Zlínském kraji. V INTERNEXTu kladou důraz na využití nejnovějších 
technologií za dostupnou cenu, maximální spolehlivost, bezpečnost provozu a kvalitní zákaznický 
servis. Od srpna 2019 splnil náročné podmínky a stal se členem projektu FENIX. 
Kromě rychlého internetu u nich najdete i chytrou digitální televizi KUKI TV, která může být více než 
výbornou náhradou pozemního vysílání DVBT-2, jehož provoz bude ukončen na jaře roku 2020. Vy 
se pak nebudete muset obávat jeho plošného vypnutí a řešit komplikované přechody na jinou síť.

komerční prezentace

Balíčky tarifu H1 internet 30/2 Mb/s & KUKI TV (všechny ceny uvedené včetně DPH):

KUKI START KUKI MENŠÍ KUKI VĚTŠÍ

42 pevně daných TV kanálů
42 pevně daných základních 

TV kanálů 
bez možnosti výběru

398,- Kč / měsíc

Chytrá televize KUKI se řadí mezi IPTV (televize přes internet) a již nyní vám nabízí velké množství 
kanálů v HD kvalitě společně s řadou vychytaných funkcí. Funguje na principu měsíčního 
předplatného a nabízí přes 140 televizních kanálů.
Programovou skladbu si nastavíte sami podle toho, na co se rádi díváte. České nebo zahraniční filmy, 
komedie nebo horory, s Kuki si vybere každý. Nemusíte ztrácet čas hledáním dalšího dílu. Kuki 
nahrává více než stovku nejoblíbenějších seriálů a pořadů a většinu dokáže přehrát až půl roku 
zpětně. Už nepropásnete žádný ze svých oblíbených seriálů, díky funkci „time shift“ se můžete na 
všechno dívat 7 dní zpětně, a to klidně i na mobilu nebo počítači z domova nebo na dovolené. A víte, co 
je na tom to nejlepší? Že už nikdy nebudete muset řešit přechody na jiné technologie.

komerční prezentace

Vybíráte z 50 TV kanálů
15 stanic dle vašeho výběru

15 stanic pevně daných
Z toho 23 kanálů v HD

488,- Kč / měsíc 678,- Kč / měsíc

Vybíráte ze 107 TV kanálů
30 stanic dle vašeho výběru

30 stanic pevně daných
Z toho 49 kanálů v HD

Smysluplné trávení volného času je důležité pro všechny 
obyvatele. Kulturní a  společenský život v  Lechoticích tvoří 
nejen spolky a obecní akce, ale i to, když se lidé a děti schá-
zejí při různých venkovních aktivitách. I maminky na mateřské 
dovolené s dětmi, které nemohou tak často jezdit za vyžitím 
do okolních měst, chtějí aktivně trávit volné chvíle. Proto zastu-
pitelé už čtyři měsíce připravují podklady na zpracování nové 
studie na rekonstrukci výletiště Oujezdka. Dosavadní prostran-
ství totiž neumožňuje, aby jej lidé mohli kdykoliv využívat.

„Přípravou studie byla pověřena společnost K-projekt 
spolu s  architektem Václavem Pochylým. Našim plánem 
je využít prostory výletiště pro vybudování nové hasičské 
zbrojnice a celý areál zrekonstruovat tak, abychom zacho-
vali jeho stávající funkce,“ vysvětlil starosta Petr Maňásek.

Zastupitelé chtějí, aby byl areál místem, kde se lidé mo-
hou každodenně setkávat, aby si zde mohli senioři a ma-
minky s  dětmi i  ve všední dny popovídat, odpočinout si 
a děti měly nové místo, kde si můžou hrát. Výstupy ze stu-
die uvedeme v dalším vydání zpravodaje.

Ve sporu o úhradu výdajů za školská zařízení Základní školy 
Mysločovice, Krajský úřad Zlínského kraje potvrdil, že výdaje 
nebyly vypočítávány v souladu se zákonem. Naše návrhy, 
které byly  krajskému úřadu předloženy a směřovaly proti 
nesprávnosti rozhodování a tvrzení Obce Mysločovice, byly 
krajem vyhodnoceny a odůvodněny jako pravdivé.

Doufejme, že představitelé Mysločovic začnou brát naše 
argumenty konečně vážně a vyhoví jim i bez toho, abychom 
museli opětovně jejich správnost řešit u krajského úřadu. 
Další informace naleznete v příštím čísle zpravodaje.

Petr Maňásek
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V Grantovém programu Obce Lechotice je 200 000 korun

Změny ve vyhláškách a směrnicích, začnou platit od 1. ledna

Kulturní a  společenský život v  Lecho-
ticích je velmi důležitý. Často se totiž na 
obecních a  spolkových akcích potkávají 
lidé, kteří by se jinak jen míjeli na ulici. Akce 
spojují obyvatele stejných zájmů, jejich pří-
prava lidi sdružuje a následně mohou sdí-
let společné zážitky. Spolky například po-
řádají akce pro rodiče s dětmi, výlety, plesy, 
masopust, velikonoční klapotání, turnaje 
v  šipkách, velikonoční a  vánoční tvoření 
a  další. Obec zase připravuje košty, vep-
řové hody či vítání občánků. Tím se také 
udržují zvyky a  tradice. Proto zastupitelé 
každoročně vyčleňují z  rozpočtu částku, 
která putuje na podporu místních spolků, 
kultury, sportu a dalších aktivit. I pro příš-

tí rok je vypsaný grantový program obce, 
ve kterém je 200 000 korun. Požádat o ně 
může kdokoliv, kdo bude v  katastrálním 
území obce pořádat aktivity a činnosti pro 
místní obyvatele.

Od 16.  prosince tak mohou všechny 
spolky i jednotlivci podávat žádost o po-
skytnutí grantu na rok 2020. Žádosti lze 
předkládat pouze na předepsaném for-
muláři nejpozději do 31. ledna 2020 na ad-
resu Obce Lechotice nebo osobně doručit 
na podatelnu Obecního úřadu Lechotice 
v zalepené obálce označené slovy „GRANT 
2020“. Text Grantového programu, Vše-
obecných podmínek činnosti grantové 
komise, formulář žádosti a další informace 

jsou k dispozici na www.lechotice.cz nebo 
v kanceláři Obecního úřadu Lechotice.

V roce 2020 jsou vyhlášeny 
následující grantové programy:
 Podpora sportovních a sportovně 

společenských akcí
 Podpora kulturních a kulturně 

společenských akcí
 Podpora volnočasových aktivit dětí 

a mládeže
 Podpora vzdělávacích a výchovných 

aktivit
 Podpora běžné činnosti spolků
 Podpora provozu venkovské prodejny

Obec v  průběhu podzimu připra-
vovala vyhlášky, které nabývají 
účinnosti od 1.  ledna  2020. Některé 
z  nich se pouze aktualizovaly, proto-
že se zvyšuje vybíraný poplatek, jiné 
se musely doplnit o  nová nařízení, 
která obci ukládá zákon. Například 
nově musí všechny obce od občanů 
zajišťovat odběr jedlých tuků a  ole-
jů, navyšovaly se poplatky za stočné, 
protože stát vesnice vyzývá k  tomu, 
aby si vytvářely rezervy na budoucí 
opravy kanalizace, a  zvyšuje se po-
platek za svoz komunálního odpadu 
z důvodu zvyšujících se cen za uložení 
jedné tuny komunálního odpadu na 
skládce. Přesné znění všech vyhlášek 
najdete na webových stránkách obce.

Jedlý olej noste v PET lahvích
do speciálních kontejnerů

Od září letošního roku mají občané 
k dispozici černé kontejnery s oranžovým 
víkem. Ty jsou umístěny před budovou 
obchodu se smíšeným zbožím a  na pro-
stranství parku Pod kopcem. Do nich mo-
hou lidé v PET lahvích odkládat jedlé tuky 
a oleje z domácností. Důvodem vyhlášky 
je i to, že v současné době pouze zhruba 
10 % obcí zajišťuje třídění těchto odpadů 
a  oleje a  tuky tak v  rozporu se zákonem 
často končí v kanalizaci, kterou ucpávají.

Oleje z kuchyní jsou přitom cennou su-
rovinou. Po vyčištění se hodí například pro 
výrobu biopaliv nebo maziv. Část mohou 
zpracovat také bioplynové stanice.

Ze stočného se zaplatí budoucí opravy 
kanalizace

Ve vesnici funguje kanalizace. A protože 
její budoucí opravy jsou v  řádu několika 
milionů korun, Ministerstvo zemědělství 
vyzývá obce, aby si už teď vytvářely rezervy 
na budoucí rekonstrukce, které budou ča-
sem nezbytné. To je hlavní důvod, proč se 
zvyšuje cena stočného pro rok 2020. Už pro 
rok 2019 došlo k navýšení o 98 korun, nyní 
trend zvyšování ceny pokračuje. Proto za-
stupitelé na svém zasedání 9. října schválili 
stočné ve výši 15,77 Kč za m³ odpadní vody, 
což při průměrné spotřebě 35 m³ na oso-
bu na jeden rok, což značí poplatek 552 Kč 
včetně DPH na osobu na jeden kalendářní 
rok. Nově je cena stočného ve výši 15,77 Kč 
za m³ odpadní vody stanovena i pro práv-
nické osoby a fyzické osoby podnikající.

Stočné je třeba uhradit nejpozději do 
31. března. Slevu ve výši 52 korun obec po-
skytne tomu, kdo uhradí stočné na celý rok 
do konce února 2020.

Při komerčních akcích půjde do 
rozpočtu část vybraného vstupného

V  obci se konají kulturní a  společenské 
akce, které pořádá buď obec, nebo místní 
organizace a spolky. Občas se stane, že chce 
prostory v katastru obce využít i soukromý 
subjekt a  uspořádat nějakou akci. Místní 
spolky dostávají od obce dotaci na svou 
činnost a  organizují program pro místní 
rodiče s dětmi, seniory i širokou veřejnost. 
Členové spolků vše připravují ve svém vol-
ném čase a bez nároku na odměnu, a když 
už vybírají vstupné, využijí jej při organizo-

vání další akce, na nákup odměn pro děti, 
občerstvení či zaplacení potřebných ná-
kladů. Naopak pokud soukromý subjekt 
pořádá na území obce akci, na které vybírá 
vstupné, schválili zastupitelé na svém zase-
dání 13.  listopadu, že z každé takové akce 
získá 10 či 20 % vybraného vstupného do 
svého rozpočtu.

Sazba poplatku je stanovena na 10  % 
z vybraného vstupného na kulturní a spor-
tovní akce, 20  % z  vybraného vstupného 
na prodejní a  reklamní akce. Poplatek ze 
vstupného se neplatí, jedná-li se o charita-
tivní akci. Osvobozeny jsou sportovní akce 
na místním hřišti určené pro děti, divadel-
ní a  filmová představení určená pro děti 
a akce pořádané místními spolky a organi-
zacemi.

Poplatek se vybírá ze vstupného na kul-
turní, sportovní, prodejní nebo reklamní 
akce. Platí jej fyzické a  právnické osoby, 
které akci pořádají. Pořádání akce je třeba 
nahlásit předem.

Za zabrání veřejného prostranství se 
platí

S užíváním veřejného prostranství souvisí 
i  další poplatek. Když si například soukro-
mé či právnické osoby chtějí na obecním 
pozemku dočasně umístit stavbu, zařízení 
sloužící pro poskytování prodeje, staveb-
ní nebo reklamní zařízení, zařízení cirkusů, 
lunaparků a  jiných atrakcí, umístit skládku, 
vyhradit trvalé parkovací místo a  užívat 
prostranství pro kulturní, sportovní a  re-
klamní akce či provádět výkopové práce, 
musí zaplatit poplatek za záběr veřejného 
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Rozpočet Obce Lechotice na rok 2020
OdPa Pol Název Příjmy Výdaje

Rozpočtové příjmy
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 0

0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 55 000 0

0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 135 000 0

0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 225 000 0

0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 50 000 0

0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 070 000 0

0000 1340 Poplatek za komunální odpad 250 000 0

0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 0

0000 1361 Správní poplatky 8 000 0

0000 1381 Daň z hazardních her 30 000 0

0000 1511 Daň z nemovitostí 500 000 0

0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 92 000 0

0000 4116 Regionální biokoridory v katastrálním území Lechotice - následná péče 277 200 0

1012 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství 20 000 0

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 220 000 0

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 290 000 0

3639 Komunální služby a územní rozvoj 125 000 0

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 28 200 0

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 60 000 0

6171 Činnost místní správy 25 000 0

Rozpočtové příjmy celkem 7 981 400 0

OdPa Pol Název Příjmy Výdaje

Rozpočtové výdaje
2212 Silnice 0 160 000

2292 Provoz veřejné silniční dopravy 0 42 400

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 0 26 000

3111 Předškolní zařízení – výdaje na provoz mateřské školy 0 376 000

3113 Základní školy 0 7 000

3314 Činnosti knihovnické 0 8 000

3341 Rozhlas a televize 0 600

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 0 1 050 000

3631 Veřejné osvětlení 0 130 000

3632 Pohřebnictví 0 18 000

3636 Územní rozvoj 0 5 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj – členské poplatky 0 140 000

3711 Odstraňování tuhých emisí 0 110 000

3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 0 10 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 0 250 000

prostranství. Záběr veřejného prostranství 
je třeba na obecním úřadě nahlásit před 
zahájením užívání. Ve vyhlášce jsou stano-
veny sazby poplatku i lhůta do kdy má být 
uhrazeno. Poplatek se neplatí za parkovací 

místo pro osobu ZTP a  ZTP/P a  za zábor 
prostranství pro charitativní akce. Od po-
platku jsou osvobozeny akce bez vstup-
ného a skládky uhlí, dříví nebo stavebního 
materiálu, nejdéle však na 3 dny. Za každý 

započatý zabraný metr čtvereční veřejného 
prostranství se platí poplatek ve výši 1 – 10 
korun. Za umístění prodejních zařízení se 
jedná o částky v řádu několika set korun.

text: Jana Hlavinková
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3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 0 55 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 0 410 000

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 0 309 900

5212 Ochrana obyvatelstva 0 10 000

5512 Požární ochrana 0 120 000

6112 Zastupitelstva obcí 0 1 200 000

6171 Činnost místní správy 0 1 220 000

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 250 000

6399 Ostatní finanční operace 0 150 000

6402 Finanční vypořádání minulých let – vratka volby 0 6 000

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0 841 500

Rozpočtové výdaje celkem 0 6 905 400

OdPa Pol Název Příjmy Výdaje

Financování
8115 Změny stavů krátkodobých prostředků na bank. účtech 0 0

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček 0 1 076 000

splátky dlouhodobého úvěru na akci Rekonstrukce a dostavba MŠ na multifunkční dům obce Lechotice - 650 000,– 
splátky dlouhodobého úvěru na akci ZTV Lechotice - 426 000,– 

Financování celkem 0 1 076 000

Rozpočet CELKEM 7 981 400 7 981 400

Za poplatek si bude 
možné pronajmout 
obecní techniku
Obyvatelé Lechotic můžou příležitostně 

využívat například práci obecního traktoru, 
hlášení místního rozhlasu nebo si prona-
jmout prostory obce pro soukromé akce. 
Také si mohou zapůjčit křovinořez, sekačku či 
frézu. A proto, aby obec mohla z pronájmu 
pokrýt náklady na provoz a údržbu, schválili 
zastupitelé na svém říjnovém zasedání Směr-
nici k  příležitostnému zapůjčení techniky 
obce včetně ceníku.

„Chceme lidem vyjít vstříc, aby si nemuseli 
někde složitě půjčovat techniku, když ji příle-
žitostně potřebují. Na druhou stranu musíme 
brát v úvahu, že se jedná o majetek v řádu ti-
síců až statisíců korun, o který se musíme sta-
rat a  udržovat jej. Proto jsme schválili ceník 
a podmínky, za kterých techniku zapůjčíme,“ 
vysvětlil starosta Petr Maňásek.

Ceník za zapůjčení obecního majetku

technika: cena:
malotraktor, vlečka, cepová sekačka 300 Kč/30 minut – pouze s obsluhou
žací stroj – záběr 122 cm 300 Kč/30 minut – pouze s obsluhou

sekačka Stiga s pojezdem– záběr 55 cm
100 Kč/60 minut – bez obsluhy
200 Kč/30 minut – s obsluhou

sekačka Stiga – záběr 50 cm
100 Kč/60 minut – bez obsluhy
200 Kč/30 minut – s obsluhou

křovinořez
100 Kč/60 minut – bez obsluhy
200 Kč/30 minut – s obsluhou

plotostřih
100 Kč/60 minut – bez obsluhy
200 Kč/30 minut – s obsluhou

sněhová fréza
100 Kč/60 minut – bez obsluhy
200 Kč/30 minut – s obsluhou

vertikutátor
100 Kč/60 minut – bez obsluhy
200 Kč/30 minut – s obsluhou

doprava zapůjčené techniky na místo určení 
v katastru obce malotraktorem

20 Kč/km

doplnění spotřebovaných pohonných hmot
40 Kč/litr (pouze v případě, že uživatel 

techniky nedoplnil pohonné hmoty na vlastní 
náklady)

Rozpočet obce Lechotice pro rok 2020 je schválen Zastupitelstvem obce Lechotice dne 4. 12. 2019 jako přebytkový, usnesením zastupitelstva 
č. ZO/2019/019/06.
Stav bankovního účtu Oberbank AG ke dni 13. 11. 2019 činí 7.059.650,66 Kč. Stav bankovního účtu ČNB ke dni 13. 11. 2019 činí 1.234.201,96 Kč. Stav bankovního účtu Fio 
Banka - rekondiční centrum ke dni 13. 11. 2019 činí 42.050 Kč. Stav bankovního účtu Fio Banka - obnova vodohospodářské infrastruktury ke dni 13. 11. 2019 činí 300.000 Kč
Stav bankovního účtu Česká spořitelna, a.s. ke dni 13. 11. 2019 činí 197.645,14 Kč
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Myslivci uspořádali hon na drobnou zvěř

Drakiáda dětem z mateřské školy vyšla až na druhý pokus

Myslivecký spolek Lechotice uspořádal na konci listopadu hon 
na drobnou zvěř. Jedná se o každoroční akci, při které se dodr-
žují myslivecké tradice. V průběhu roku se totiž myslivci potká-
vají v revíru jednotlivě, ale na hon vyráží všichni společně. Le-
tos byla hojná účast jak střelců, tak psovodů i honců. Podzimní 
procházka revírem byla velmi příjemná a  lov byl úspěšný. Na 
závěr se účastníci sešli u jednoho stolu v Multifunkčním domě 
v Lechoticích, kde proběhla takzvaná „poslední leč“. Bylo při-
chystáno posezení s občerstvením a vyhlášením Krále honu, 
nejlepšího psovoda a nejlepšího honce. Děkujeme všem přá-
telům a příznivcům myslivosti za účast a bezproblémový prů-
běh honu. Do nového roku 2020 přejeme všem občanům Le-
chotic hlavně pevné zdraví a osobní spokojenost a rodinnou 
pohodu. Myslivosti zdar!

text: členové MS Lechotice

Děti se po letních prázdninách vráti-
ly zpět do mateřské školy a  těšily se, 
jaké zajímavé akce pro ně paní učitelky 
nachystaly. Na podzim jsou venkovní 
aktivity hodně závislé na počasí. Když 
je hezky, dá se toho ještě spoustu pod-
niknout. Letos se zadařilo a děti si s pa-
ními učitelkami i  rodiči užily drakiádu 
a také Vypečené odpoledne.

Drakiáda
V říjnu se tradičně sešly děti se svými rodiči 
na poli za mateřskou školou, aby se pochlu-
bily svými draky. První pokus skrze deštivé 
počasí nevyšel, zato druhý termín byl na 
jedničku. Po dračí šou děti namalovaly ob-
rázky, které byly vystaveny a  následně od-
měněny. K  drakiádě neodmyslitelně patří 
táborák a u něj alespoň jedna písnička. Na 
konci byly děti obdarovány malými dráčky 
v podobě zápichu.

Vypečené odpoledne
Letošní „Vypečené odpoledne“, kdy se sešly 
nejen děti z místní mateřské školy s  rodiči, 
ale také školáci, se opět vydařilo. Výsledkem 
podzimní akce, která díky příznivému poča-
sí proběhla na školní zahradě, byly dýňoví 
strašáci a  květinové vazby dle fantazie. Na 
posilnění a  pro zpříjemnění rodiče přines-
li nejrůznější pokrmy z  darů podzimu, ten 
nejzajímavější byl oceněn. Po setmění se 
všichni přemístili před školku, aby rozsvítili 
svá dýňová díla. Děti jako vždy nezklamaly 
a  opět akci zakončily krásnou básničkou 
a písní s podzimní tématikou.

text a foto: M. Juráňová
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Muzikál Chicago nás ohromil
Klub žen Lechotice opět zorganizoval ve večerních hodinách 

v pátek 22. listopadu návštěvu Slováckého divadla v Uherském Hra-
dišti, kde jsme zhlédli barvitý broadwayský muzikál Chicago, kde je 
každý Američan přesvědčen o svém právu na štěstí. Hudební dra-
ma, jehož poselství zní jasně – spravedlnost je slepá a „kdo maže, 
ten jede“. Divadlo navštívilo dvacet obyvatel Lechotic nebo jejich 
přátelé či rodina. Doprava byla zajištěna formou osobních automo-
bilů. Před představením jsme se občerstvili dobrým vínem či kávou.

Když představení začalo, asi na prvních deset minut nás ochromi-
lo. Nikdo nečekal takový styl. Vulgárnost nás zarazila, ale patří to ke 
světu, kde se děj odehrával – v ženské věznici. Děj pojednával o vra-
žedkyních, kterým za nehorázné ceny pomáhal právník a  také se 
mu dařilo vražedkyně zprostit viny. K tomu dávka reklamy u noviná-
řů, která pomáhala ženám pokračovat v dalším běžném životě. Také 
spousta intrik i žárlivost mezi ženami - vražedkyněmi, které se staly 
vzájemnou konkurencí. Protože se jedná o  muzikál  – byl dopro-
vázen tancem i zpěvem. Herecké obsazení se nám velmi líbilo. Již 
máme v řadách Slováckého divadla své oblíbence jako třeba Pav-
línu Hejcmanovou nebo Tomáše Šulaje. K představení hrála kapela 
Josefa Fojty, a to moc dobře. Po ukončení představení a děkovačce 
jsme se jako celá skupina našeho minizájezdu vyfotili, zhodnotili 
herecký výkon i počáteční rozčarování a vydali se na cestu domů. 
Cesta domů se nám všem protáhla, neboť bohužel došlo k tragické 

autonehodě na hlavním tahu z Uherského Hradiště do Huštěnovic. 
Byli jsme nuceni úsek objet. Cesta trvala dlouho, jelikož okolí nezná-
me a tma nás ještě více omezovala. Nakonec jsme se ovšem všich-
ni v pořádku dostali domů. Věřím, že příště opět vyrazíme do víru 
kultury. Akce byla podpořena grantem Obce Lechotice. Děkujeme.

texty: Lenka Březíková

Na Halloweenskou párty přišlo 100 lidí
Klub žen Lechotice uspořádal tradiční 

párty, tentokrát ve stylu Halloweenu. Letos 
jsme poprvé začaly netradičně, a  to lam-
pionovým průvodem. V sobotu 26. října si 
děti při čekání na setmění zahrály hry na 
dětském hřišti Pod kopcem, odkud průvod 
vycházel. Děti byly šťastné, lampiony svítily 
a  tím pádem i  jejich dětská očka. Průvod 
přešel přes celou ves i s čestným okruhem 
v temné uličce.

Pak následovala již klasická zábava: soutěže 
pro děti i  s  dárky, vystoupení taneční školy 
Hard core dance academy ze Zlína, kteří si 
nachystali tematické vystoupení (vystoupila 
složka junior a složka kids). Vystoupení se jim 
velmi podařilo, dostali od nás občerstvení, 
dárky i finanční odměnu.

Hana Březíková (členka taneční skupiny 
HCDA) si pro děti nachystala tanec s názvem 
Pět ježibab, který naučila děti tancovat přímo 
na místě. Moc je to bavilo. Hance děkujeme.

Nechyběl ani DJ. Letos DJ Jan Vukelič. Vel-
mi se snažil všem zavděčit, ale každá věko-
vá kategorie vyžadovala svůj styl, což velmi 
ztížilo jeho práci. Velmi mu děkujeme.

Byla připravena i  tradiční tombola, která 
představovala 90 cen jak pro děti, tak pro 
dospělé. Snad jsme se alespoň někomu 
trefily do noty. Za sponzorské dary všem 
děkujeme.

Také nechybělo občerstvení, jako napří-
klad makronky ve tvaru dýní a muffiny ve 
tvaru duchů. Stoly a celý sál byl vyzdoben 
v duchu Halloweenu. Akce se zúčastnilo asi 
100 lidí, jak dětí všech věkových kategorií, 
tak rodičů, babiček a  dědečků. V  příštím 
roce se budeme opět těšit na všechny, kte-
ří se rádi baví a rádi posedí u kávy. Akce je 
sponzorována grantem obce Lechotice 
a  konala se pod záštitou Sboru dobrovol-
ných hasičů Lechotice.
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Mysločovická farní pouť po Itálii
Také pořád něco hledáte? A  nalézáte? 
Vím, že téměř okamžitě funguje prosba 
ke svatému Antonínovi. Bolí vás hlava 
a  místo paralenu sáhnete po přímlu-
vě u  svaté Kateřiny Sienské? Hledáte 
pomoc pro svého domácího mazlíčka 
s  prosbou u  svatého Františka? Každý 
z  nás má někoho, kdo mu pomáhá ve 
chvílích, kdy si nevíme rady. A pokud se 
rádi díváte na rozkvetlé oleandry všech 
barev a  italské olivovníky, vydejte se 
s  námi aspoň v  duchu na naši letošní 
farní pouť po Itálii.

Farní pouť se pořádá jednou za dva roky. 
A pro tu letošní jsme si nemohli přát lepší do-
provod: páter Michal Šálek, který projel Itálii 
křížem krážem, a pan Jindřich Miklas, majitel 
cestovní kanceláře pořádající ročně několik 
zájezdů na poutní místa.

Jedna věc je o svatých číst, druhá navštívit 
místa s  nimi přímo spojená. Jsem přesvěd-
čená, že hlubší poznání jejich života a  pro-
středí vede k intenzivnějšímu spojení s nimi. 
A tak 50 poutníků z Mysločovic doplněných 
o poutníky z Olomouce, Prahy, Brna, Znojma, 
ale i Oder, mělo možnost navštívit na týdenní 
cestě po Itálii Padovu, Bolognu, La Verna, San 
Giovanni Rotondo, Pietrelcinu, Monte Sant 
Angelo, Monte Cassino a  Siennu. Každého 
z nás oslovilo jiné místo. Ať už to byla Pado-
va a basilika zasvěcená svatému Antonínovi, 
kam byly přeneseny i jeho ostatky, nebo ba-
zilika svaté Justiny v  témže městě, vždycky 
jsme se cítili naplněni vděkem za bohatství, 
která nám tato místa poskytla  – duchovní 
v podobě mše svaté či umělecká zastoupena 
výzdobou interiérů.

Velkým duchovním zážitkem však byla pro 
mnohé návštěva La Verna, kde svatý Franti-
šek obdržel stigmata. Z vyprávění spolupout-
níků vím, že toto místo v nás vzbudilo „neklid 
po klidu srdce“. Nejraději bychom zde zůstali 
a čerpali posilu do dalších dní.

Pokud nás La Verno zasáhlo prostotou a kli-
dem, příjezd do San Giovanni Rotonda byl 
vstupem do města, kde světec dnešní doby 
Padre Pio začal v roce 1940 stavět nemocnici 
s nejmodernějším vybavením, která dodnes 
slouží nemocným z širokého okolí. I zde jsme 
mohli kromě životního příběhu Padre Pia 
obdivovat umění v podobě díla Marka Ivana 
Rupnika, který zde vytvořil mozaiky s nábo-
ženskou tematikou na ploše 2200 m².

Byli jsem vděční za to, co máme
A  to by nebyla pouť, aby se na ní neudály 
věci, které jinde nezažijete. Věřili byste, že 

hotel San Michele, ve kterém jsme byli v San 
Giovanni Rotondo ubytovaní, byl prvním 
zdejším hotelem? Jméno mu vybral sám 
Padre Pio, požehnal mu a  tehdejší majitel-
ku hotelu paní Mirellu Menichetti dokonce 
oddával. Slyšet svědectví o Padre Piovi z úst 
ženy, která ke světci, který viděl do lidských 
srdcí, chodila ke zpovědi, bylo dechberoucí.

Velmi dobrodružným zážitkem byla cesta 
národním parkem Monti Sibillini v  oblasti 
kolem Nursie, místa narození sv. Benedik-
ta. Cesta tudy původně vůbec plánovaná 
nebyla, ale překážka na silnici nás nutila ke 
zdlouhavé objížďce, která nám však přines-
la nádherné výhledy do krajiny. Před sedmi 
lety byla tato část Itálie zasažena silným ze-
mětřesením, a tak když jsme sjížděli po dru-
hé straně kopce dolů, zděšeně jsme se dívali 
na opuštěné polorozbořené domy zničené 
tímto živlem. Zdejší obyvatelé bydleli v ma-
lých náhradních domečcích. Nikdo z  nich 
nechtěl opustit místo, kde strávil půlku či 
více života. V ten moment jsme byli všichni 
vděční za bezpečné místo, ve kterém žijeme.

Pro poutníky měla návštěva Itálie veliký 
význam
A  jaké byly naše dojmy z  cesty? Zeptala 
jsem se pár poutníků na to, co jim letošní 
pouť přinesla a zda má smysl v dnešní době 
poutě pořádat.
 Poutě mají smysl i  v  dnešní době, je to 

putování ke kořenům naší víry. Hroby svět-
ců, které jsme navštívili, mají větší moc nás 
oslovit než jejich životopisy nebo filmy 
o nich. Modlitby v těchto místech byly hlu-
boké, jsem přesvědčena, že nezůstanou 
bez Boží odpovědi. (M. S.)
 V dnešní době je mnoho zážitků, ale má-

lokdy jsme schopni něco skutečně prožít. 
A pouť je jedním z míst, kde se to daří. (XY)

 Pouť je čas, kdy si může člověk uvědomit, 
jak málo stačí k  tomu, aby se více přiblížil 
Bohu. Aby svou cestu bral více srdcem. (P. J.)
 Pouť mi dala poznat jiné lidi, jejich příbě-

hy a zkušenosti s Bohem. Seznámila jsem se 
s otcem Piem, o kterém jsem toho dosud 
moc nevěděla, jeho život mě doslova fas-
cinuje. (J. B.)
 Po farní pouti se cítím posílena ve víře. Po-

znala jsem nové lidi a nová místa. (K. K.)
 Pouť posílila mou víru v Boha a přesvěd-

čení, že je radost patřit do rodiny Božích 
dětí. Na pouti nás příklady světců povzbudí 
v tom, že se vyplatí Bohu důvěřovat. (J. P.)
 Pouť dává možnost rozmlouvat s Pánem 

beze spěchu a s určitým nadhledem, a tím 
pádem i v tichu vnímat zřetelněji Boží hlas. 
I změna prostředí pomůže vnímat jinak si-
tuace, co v životech prožíváme a ve spojení 
se svatými, kteří často slibovali svou po-
moc po smrti, nalézat pokoj a  odpovědi. 
Mně osobně pouť přinesla získání jiného 
pohledu na situaci, která mě dlouhodobě 
trápila a nedokázala jsem odpustit člověku, 
kterému jsem důvěřovala. Během poutě 
ale přesně vím o okamžiku v modlitbě, kdy 
všechna moje zlost odešla, a jsem svobod-
ná. (K. M.)
 Pouť má smysl nejen pro silné duchovní 

zážitky, ale i pro společenství lidí, se kterými 
toto vše prožívá. (P. Ž.)

Příjezd do Mysločovic byl návratem do 
reality všedního dne. A  proto si po vzoru 
našeho poutního itineráře nezapomeňme 
ani v  příštích letech udělat „bezpečnostní 
hygienickou přestávku pro duši“ a vydejme 
se na poutní místa, která nikdy nezůstanou 
němá k tomu, kdo chce naslouchat.

text: Jana Jurášková a Marcela Milinková
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Sbor dobrovolných hasičů Lechotice 
a Obec Lechotice

srdečně zvou všechny občany na

Předvánoční koledování,
které se koná

23. prosince
u vánočního stromu

před Obecním úřadem Lechotice.

Také na Setkání 
u stromečku 
23. prosince

zajišťuje vdolečky pro naše 
spoluobčany a rodáky.

Pomáhá s chystáním obložených 

mís a další drobnou organizací.

Klub žen Lechotice,
tak jako každý rok i letos přidává baňky a perníky

do vánočních balíčků našim milým seniorům.

23. prosince - Předvánoční koledování

4. ledna - Výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů

25. ledna - Hasičský bál

8. února - Vepřové hody, Košt slivovice a domácích likérů

15. února - Myslivecký ples

21. března - Výroční členská schůze mysliveckého spolku

21. března - Valná hromada honebního společenstva

28. března - Folkový večer Hodina Země

SEZNAM AKCÍ, NA KTERÉ JSTE 
SRDEČNĚ ZVÁNI:


