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Slovo starostky
Vážení a milí občané Lhoty, úvodem bych
chtěla popřát všem pohodový rok 2016 a zejména pevné zdraví a nezbytnou dávku štěstí.

Jaký byl předešlý rok?
Starý rok 2015 se nesl v duchu investičních
akcí. Byl vytvořen Územní plán obce Lhota za finanční podpory Zlínského kraje –
85 000,- Kč. Konečně prošel rekonstrukcí
i chodník druhé strany příjezdové silnice III.
třídy. Tuto akci dotoval Zlínský kraj částkou
500 000,- Kč. Vzniklo nové přírodní hřiště
u MŠ za vydatné finanční podpory EU – 1
328 156,70 Kč a SFŽP – 78 126,85 Kč. Obec
pořídila 260 kompostérů , 6 kontejnerů a jeden profesionální štěpkovač. I tato akce byla

finančně podpořena z EU – 1 468 698 Kč
a z SFŽP – 78 126,85 Kč. V přípravě a podání žádostí o dotace jsme byli velmi úspěšní.
Přestože výčet těchto akcí není konečný, dovolím si konstatovat, že se naše obec úspěšně
rozvíjí . Cílem všech akcí, ať již realizovaných nebo teprve plánovaných, je prosperita
Lhoty. To ovšem není úkol pro jednoho člověka nebo vedení obce, ale pro nás všechny.
Chtěla bych proto poděkovat zastupitelům,
spolkům a také všem občanům za jejich práci, podporu, pomoc a zájem o dění v obci.
Vážení spoluobčané, přeji Vám z celého srdce rok moudrých rozhodnutí, přeji Vám, aby
naše obec byla místem, kde se všichni budeme cítit spokojeni a doma.
Mgr. Jana Kadlečíková, starostka

A taky trocha statistiky:
V roce 2015 se odstěhovalo 6 občanů a přistěhovalo se jich také 6. Zemřeli 4 občané
a narodilo se 10 dětí. Narodilo se 5 chlapců
a 5 děvčátek. Celkem 39 občanů se dožívá

osmdesát a více let - 21 žen a 18 mužů. Dva
naši občané oslavili už i „devadesátku“. Celkem je nás 862 obyvatel.

Informace obecního úřadu
Co nás čeká tento rok?
Hlavní prioritou roku 2016 a 2017 je aktualizace projektové dokumentace na výstavbu
nové čističky odpadních vod a na rekonstrukci některých problémových míst kanalizace
a podání žádosti o dotaci na realizaci této
akce. Dá se říci, že v současném plánovacím
dotačním období 2014 – 2020 máme jedinou
příležitost výstavbu ČOV a kanalizaci vyřešit za pomocí dotace. Předpokládaná cena je
natolik závratně vysoká, že nutně i za podpory ministerstva nebo EU zadluží obec na
dlouhé roky. Proto i investice minulých let se

podřídily faktu, že je třeba šetřit, šetřit a zase
šetřit a ukládat každou korunku na výstavbu
nové ČOV. Nemůžeme investovat do rekonstrukcí nebo výstavby komunikací v rozsahu jakém bychom si přáli. V únoru podáme
žádost Zlínskému kraji o dotaci na rekonstrukci a modernizaci komunikace a chodníku v uličce k firmám. Budeme-li úspěšní,
ušetříme 50% nákladů a budeme mít všechny chodníky zrekonstruovány, zmodernizovány a zmizí i nedodělaný pruh komunikace
v ulici k firmám. Pokud nedostaneme dotaci,
nebudeme tuto akci realizovat.

Jak budeme v roce
2016 platit místní
poplatky
Poplatky za svoz odpadů, za stočné a za psa
zůstávají i v tomto
roce beze změny:
500,- Kč odpady
a 250 Kč stočné na osobu. Za
prvního psa 200,Kč, za dalšího
300,- Kč. Nezletilé děti mají slevu na odpady, platí 300,-Kč.
Osvobozeny od platby jsou děti po celý příslušný kalendářní rok, ve kterém se narodily.
Senioři starší 80 let jsou od platby za odpady
také osvobozeni. V místním poplatku za svoz
domovních odpadů je zahrnut nejen vývoz
popelnic, kontejnerů, ale také svoz plastů,
skla a papíru. Nedílnou součástí je i 2x ročně
mobilní sběr nebezpečného odpadu. Platí se
od měsíce března. Do konce května dostane
každý poplatník za provedenou platbu bonus
ve formě 2 pytlů na plasty zdarma. Splatnost
poplatků – do 31. října 2016. Poplatky je
možno uhradit v hotovosti na obecním úřadě v úřední hodiny v pondělí a ve středu od
8:00 do 17:00 hodin nebo převodem na účet
obce č. 12727661/0100, variabilní symbol
999000xxx, kde poslední tři čísla jsou číslem
popisným nemovitosti, za kterou jsou poplatky hrazeny. Ve zprávě pro příjemce může být
uvedeno jméno plátce.
Poplatky za stočné zůstávají také ve stejné
výši, tj. 250,- na osobu. Znovu prosím rodiče malých dětí: jednorázové pleny a také
vlhčené ubrousky nesmí končit v kanalizaci.
Ucpávají čističku. Totéž platí o výpalcích –
peckách. A o peří z chované drůbeže ani nemluvě. Odstranění stojí každičký rok spoustu
peněz. Je to výzva a prosba vycházející z každoroční zkušenosti. Prosím, pomozte šetřit
náklady a životní prostředí nás všech.
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Vítání občánků
Vítání občánků má v naší obci již pevnou
a uctívanou tradici. Pravidelně rok co rok
přichází do zasedací místnosti obecního
úřadu rodiče se svými dětmi a příbuzenstvo, aby společně přivítali nově narozená dítka do lhotského společenství.

Tříkrálová
sbírka 2016
V sobotu 2. ledna 2016 vyšli
do ulic obce
koledníci,
aby přinášeli lidem
radost a koledovali pro ty
nejpotřebnější.
Na většině dveří se objevil nápis K+M+B. Tato tři písmena zastupují latinské požehnání Christus mansionem
benedikat, což v překladu znamená Kristus,
požehnej tomuto domu. Tříkrálová sbírka
patří k nejvýznamnějším akcím Charity ČR.
Upřímné poděkování Vám všem, kteří jste
se podíleli na tříkrálovém koledování a na
podpoře charitativního díla, které napomáhá zlepšení podmínek lidí a utváření lepších
mezilidských vztahů. Výnos ze všech pokladniček činí 24 196,- Kč. Sbírka byla pořádána Charitou Zlín s cílem pomoci potřebným prioritně v regionu Zlínska. V naší obci
ji organizačně zajišťovala Ludmila Šeligová.
Více: http://www.zlin.charita.cz/trikralova-sbirka-na-zlinsku/

Kompostery
jsou určeny ke kompostování biologického
odpadu, který je rostlinného či živočišného
původu a pochází z domácností a zahrad.
Více než 200 kompostérů bylo již v roce
2015 předáno majitelům rodinných domů
k bezplatné pětileté výpůjčce. Pak zůstane
kompostér jejich vlastnictvím. Kdo z nějakých důvodů si ještě nevyzvedl kompostér
a má o něho zájem, může tak učinit letos na
základě smlouvy o výpůjčce. Může být uspokojeno ještě 40 zájemců.
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Vloni jsme vítali naše občánky dvakrát, na
jaře a na podzim. Slavnostně jsme přivítali
děti se jmény: Kristýna, Rozálie, Daniela,
Vojtěch, Vojta, Lukáš, Viktorie, Štěpán,
Theodor, Gita, Gabriela, Daniela a Jan.
(Ne všechny děti se narodily v roce 2015.)

Topíme správně?
Z komínů se v zimě na českém venkově valí
hustý, štiplavý a především jedovatý kouř zamořující okolí toxickými plyny. Lidé ve snaze
ušetřit často vhodí do kamen nejen uhlí a čisté
dřevo, ale také nejrůznější odpadky. Spalování odpadů v domácích topeništích nebo jejich
spoluspalování s klasickými palivy je naprosto
nevhodné. Mimo uvolňování velmi nebezpečných znečišťujících látek do ovzduší s dlouhodobým vlivem na naše zdraví, zároveň
dochází i k výraznému snížení životnosti
kamen, kotlů i krbů. Pálením využitelných
odpadů rozhodně NEUŠETŘÍME!

POZOR! Papír, plasty
a nápojové kartony
do kamen nepatří!!!
Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chloru.
Jeho spalováním vznikají nebezpečné plyny,
ne nepodobné těm, které se používaly v boji
za první světové války. Do ovzduší se dostávají i dioxiny, po radioaktivním odpadu nejtoxičtější látky.
Spalováním polystyrenu vzniká mimo jiné
jedovatý styren. Kromě plastů však lidé
v kamnech a kotlích pálí i
staré oblečení (ze syntetických vláken se při
hoření uvolňuje čpavek).
Nebezpečné však může být i topení zdánlivě neškodnými novinami a časopisy, protože
k tisku se často používají barvy obsahující
těžké kovy (např. olovo, kadmium), které se
uvolňují při spalování. Spalováním papíru
navíc ničíme cennou surovinu. Papír patří do
tříděného odpadu.
Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená nebo
lakovaná prkna – při spalování se uvolňují
dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené
dřevo, nábytek, dřevotříska apod. nepatří
do kamen.

Srdečně blahopřejeme rodičům a všechny
naše malé občánky vítáme do života. Přejeme jim, ať sudičky jen vše dobré do vínku jim dají a ať pro ně hodně lásky, zdraví
a štěstí mají.

Víte, že:
- Domácnosti jsou ve znečišťování ovzduší
hned na druhém místě za automobily.
- Pálením starých palet, dřeva z demolice,
rozbitého nábytku nebo natřených prken či
chemicky ošetřeného dřeva, vyprodukuje domácnost asi 50 - 500 krát více dioxinů než při
topení čistým palivovým dřívím.

Příspěvky
občanů

Náš duhový
ranch
Letos v červnu to bude už čtvrtý rok, co jsme
s našimi čtyřnohými miláčky našli nový domov v krásném prostředí v obci Lhota u Zlína. Jsme rodinný ranch, zaměřený na chov
koní plemene Paint Horse. Toto plemeno
bylo vyšlechtěno na dobytkářských rančích
v USA, kde byli velmi oblíbeni pro svůj klidný a pracovitý charakter. Koně plemene Paint
Horse se vyznačují zejména neobyčejným
zbarvením, které činí z každého koně nezaměnitelný originál.
Pro tuto kombinaci charakteru a krásy, jsme
se s Vaškem rozhodli specializovat právě na
jejich chov. Vašek dostal do vínku lásku ke
koním již při narození. Jeho tatínek byl jedním se zakladatelů Paint Horse clubu České republiky a vždy se u nich doma nějaký
kůň proháněl po zahradě. Volba zaměstnání
pak byla u Vaška jasná. Po ukončení střední
zemědělské školy, nastoupil jako trenér –
ošetřovatel ve velkých stájích, kde získával
další zkušenosti.
Vašek se také účastnil mnoha soutěží a to ať
již těch pořádaných pod hlavičkou českých
jezdeckých asociací, tak zejména v zahraničí.
Stal se tak medailovým členem mládežnického týmu mistrovství světa v Texasu, dvojnásobným mistrem Evropy a držitelem řady dal-
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ších ocenění. Ze všech závodů, získal mimo
umístění také cenné zkušenosti, které mu
pomohly úspěšně složit cvičitelskou licenci
akreditovanou Ministerstvem školství.
V současné době můžeme nabídnout výuku westernového ježdění, kde se dovíte
spoustu užitečných a zajímavých informací
o koních a také se naučíte základům westernového ježdění. Pro výuku máme připraveny hodné školní koně a zázemí v podobě
kryté haly s osvětlením. Kurzy jsou vhodné
jak pro pokročilejší, tak zejména i pro úplné
začátečníky, kteří se naučí jak koně správně
vodit, čistit, sedlat, uzdit a zejména se naučí
na koni jezdit a ovládat ho. Věkově nejsou
kurzy nikterak omezeny, začít tak můžete prakticky kdykoliv. Kurz je vždy veden
s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu klienta. Máme připraveny kurzy v podobě zvý-

hodněné 10-ti hodinové
permanentky.
Dále nabízíme možnost
vyjížděk do přírody. Pro
úplné začátečníky a malé
děti jsme připravili vyjížďky s vodičem, kdy
koně po celou dobu procházky vede zkušený vodič. Můžete si tak splnit
třeba dětský sen a vidět
svět z koňského sedla.
Na našem ranchi Vás kromě koní také uvítají pejsci plemene Border kolie
(pastevecké plemeno, které je velmi přátelské
a patří k nejinteligentnějším psům), a také
kočičky, kamerunské ovce, slepice, kačeny,
králíci, morčata. Tak pokud si budete třeba

jen chtít udělat procházku a přijít se podívat
k nám na samotu na zvířátka, budeme se těšit
na viděnou.
Míša a Vašek Orlitovi

Příspěvky místních organizací

Prezentace SDH Lhota

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů Lhota za rok 2015
Loňský rok začal pro sbor dobrovolných hasičů výroční schůzí, která se konala 9. 1. 2015
v přísálí kulturního domu . Při této schůzi byl
také zvolen nový výbor SDH. Starostou SDH
je Tomáš Vyoral, velitelem SDH je Petr Tománek a jednatelem SDH je Petr Fajgar.
Dne 31. 1. 2015 následoval tradiční maškarní karneval pro děti s večerní diskotékou pro
dospělé.
Dne 14. 3. 2015 se členové zásahové jednotky
účastnili pravidelného školení na stanici v Otrokovicích a ve stejný den proběhlo na Lhotě
také školení řidičů za účasti 11-ti členů.
18. 4. 2015 se konal jarní sběr železa spojený
s celodenní brigádou na hasičské zbrojnici,
na které jsme začali s budováním chodníku
vedle zbrojnice a natíráním vrat. Tato akce
trvala prakticky celé jaro a kus léta. Došlo při
ní za významné spolupráce s obecním úřa-

dem a hlavně za přispění všech členů k rekonstrukci fasády, dokončení chodníku a natření
vrat. Při této akci došlo také k rekonstrukci
sochy sv. Floriána, která byla následně znovu
umístěna na hasičskou zbrojnici.
25. 4. 2015 jsme se po roční pauze účastnili
hasičské pouti na svatém Hostýně.
23. 5. 2015 jsme pořádali ZLMH a odpoledne okrskovou soutěž. Obě soutěže se konaly
na fotbalovém hřišti.
20. 6. 2015 se zástupci našeho sboru účastnili oslav při příležitosti 90-ti let od založení SDH Březnice a o týden později 27. 6.
2015 110-ti let od založení SDH Karlovice.
V0 Karlovicích předvedlo svou ukázku také
družstvo babiček.
Dále jsme jako již tradičně zajišťovali občerstvení na hasičské zbrojnici při Lhotské pouti.
16. 8. 2015 se opět na hřišti konala ZLPS.
Dále se někteří naši členové účastnili jako

pořadatelé Zlínské Barum Rally.
8. 10. 2015 jsme uspořádali schůzku organizačního výboru ZLMH
10. 10. 2015 proběhlo zakončení sezony spojené s exkurzí na stanici ve Zlíně pro mladé
hasiče. Následovalo posezení nejen pro členy, ale také pro rodiče dětí.
24. 10. 2015 se konal podzimní sběr železa.
Ve stejný den odpoledne jsme se účastnili
prověřovacího cvičení v Březnici, kde jsme
si spolu s ostatními sbory V. okrsku vyzkoušeli dálkovou dopravu vody.
14. 11. 2015 se konala hasičská zabíjačka.
Těsně před koncem roku se podařilo opravit
hasičský vůz Tatra 805.
V loňském roce jsme také měli možnost uspořádat jedno kolo hry plamen, ale z časových
důvodů a organizační náročnosti této soutěže
jsme toto pořadatelství museli odmítnout.

Plán činnosti SDH Lhota na rok 2016
Činnost sboru v roce 2016 bude tvořena z tradičních akcí. Jako první přijde na řadu Dětský maškarní karneval (30.ledna). Poté, 30.
dubna, hasičská pouť na Svatý Hostýn. Další
akcí, kterou budeme pořádat, je pohárová
soutěž mladých hasičů (28. května), zařazená
do prestižního seriálu ZLMH. Dále bychom
chtěli uspořádat okrskové kolo našeho 5.
okrsku. Letos budeme pořádat již 13. ročník

soutěže zařazené do Zlínské ligy požárního
sportu. Ten se u nás uskuteční v neděli 14.
srpna odpoledne. Naše sportovní týmy mužů,
žen, dorostenek a 2 žákovské týmy se budou
pravidelně účastnit sportovních soutěží.
Nadále budeme pokračovat v činnosti kolektivů MH a dorostu pravidelnými akcemi
(tréninky, pohárové soutěže, výlety, výtvarná
soutěž). Děti se schází s vedoucími na pravi-

delných schůzkách a celoročně tak využívají
naší klubovny v budově Centra volnočasových aktivit.
Zásahová jednotka bude i letos pravidelně
absolvovat teoretické i praktické školení.
Dále cyklické školení jednotky v Otrokovicích. Letos bychom chtěli dokončit vnitřní vestavbu přepravního automobilu Ford
Tranzit.
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Zpráva vedoucího mládeže
Stejně jako v ostatních letech i v roce 2015
náš sbor dobrovolných hasičů reprezentovala
družstva předškoláků, školáků i dospěláků,
která se zúčastnila mnoha soutěží a jiných
hasičských akcí ve Zlínském kraji.
Naším nejpočetnějším družstvem je družstvo
přípravky, které se skládá z 18 dětí. Toto družstvo se letos zúčastnilo pouze domácích akcí,
soutěží a sportovních dnů. Od příští sezóny se
však zařadí mezi mladší žáky a tak se zúčastní

i soutěží v okolí, stejně jako starší žáci.
Naši starší žáci se v uplynulé sezóně zúčastnili téměř všech soutěží ZLMH. Do této sezony naskočili s nově nalakovaným strojem
a novými dresy. Bohužel se jim nepodařilo
zařadit mezi starší konkurenci a obsadili tak
celkové předposlední 12. místo. Jejich výkony však gradovaly a díky více zkušenostem
budou v letošní sezóně jistě patřit mezi favorizovanější týmy.

Nakonec tu máme nejzkušenější družstvo
a to dorostenky. To se zúčastnilo všech čtrnácti soutěží ZLPS a v letošní těžké konkurenci obsadily holky krásné 4. místo ,ke
kterému ještě přidaly vítězství v okrskové
soutěži u nás ve Lhotě.
Na závěr bych chtěl všem družstvům a trenérům poděkovat za reprezentaci našeho sboru
a popřát jim mnoho úspěchů do letošní sezony.
Jan Blahuš

FOTO

Hasiči – přípravka, jarní úklid v obci
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