Lhocánek
Rolničky zvoní, stromeček stojí, cukroví v troubě náramně voní.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2014
hodně šťastných dnů plných zdraví, osobní pohody a rodinného štěstí.

Silnice „1/49 Vizovice – Lhotsko“ (pod Cheportem)
Vážení občané, dámy a pánové,
je za námi dlouhé období, ve kterém se pracovalo, připravovalo a řešilo území
pro stavbu „Silnice1/49 Vizovice – Lhotsko“. Na jaře roku 2014 se již dočkáme.
V tomto období se začne stavět. Stavba nám přinese pozitiva i negativa. Při samotné
stavbě budou vznikat dopravní omezení. Například po určitou dobu bude
jednosměrný provoz, nebo se bude do Vizovic jezdit přes Ublo. To vše bude
vyžadovat Vaši trpělivost. O všech omezeních budete včas informování. Jako
pozitivum můžeme uvést větší bezpečnost našich občanů v obci, a to snížením
množství projíždějících kamionů po dostavbě silnice. A pro občany kolem stávající
1/49 se sníží hlučnost.
Předpokládaný začátek stavby je v březnu 2014 a ukončení je plánováno
na prosinec 2015. Plánovaná cena stavby je 241 000 000, bez DPH.
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R/49, Lípa – státní hranice ČR/SR – silnice pod horami
Ministerstvo životního prostředí oznámilo, že vydává
stanovisko k procesu EIA pro rychlostní komunikaci R/49.

nesouhlasné

Co je proces EIA?
Při provádění velkých akcí a staveb na národní, regionální nebo místní
úrovni, týkajících se dopravy, průmyslu, hospodaření s odpady, zemědělství,
lesnictví, rybolovu, energetiky, vodního hospodářství, telekomunikací, turistiky,
územního plánování, dochází k velkým zásahům do krajiny a přírody. Proto byl
vytvořen proces, kdy se posuzuje a veřejně projednává, jaké důsledky bude mít
provedení určitého projektu nebo stavby na přírodu, obyvatelstvo, na životní prostředí
v okolí, vliv na faunu a floru apod.
Při posuzování tohoto vlivu u plánovaného úseku R/49 se mohli k projektu v procesu
EIA vyjadřovat dotčené obce i samotní občané, sdružení, státní instituce.
Tyto vznesené námitky, dotazy bylo nuceno Ministerstvo životního prostředí
jednotlivě posoudit. Na základě těchto námitek a dotazů vydalo následně
toto nesouhlasné stanovisko týkající se celé stavby úseku. V historii ČR se to stalo
poprvé.
Toto nesouhlasné stanovisko neznamená, že se tato silnice nebude někdy
v budoucnu stavět. Jen si investor musí ujasnit, zda tak dlouhé tunely budou
pro něho ekonomicky výhodné, nebo zda se nezmění některé právní předpisy.
Dvě varianty přes obec Lhotsko
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Vodovod v obci Lhotsko
V těchto předvánočních dnech vrcholí dokončení vodoprávního povolení
pro plánovaný vodovod v obci. Zároveň nabývá právní moci výběrové
řízení, kde byla vybrána firma, která stavbu provede. Vysoutěžená cena je
zhruba 12 100 000,- Kč.
Z této částky budeme požadovat a doufáme, že se to podaří, 70% od ministerstva
zemědělství, 10% již na příští rok zapracoval Zlínský kraj do svého rozpočtu.
Zbývajících 20 % půjde z rozpočtu obce Lhotsko.
Situace chystaného vodovodu
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Informace o narození, výročí a úmrtí občanů obce
V minulosti byly v Lhocánku zveřejňovány informace o narození našich
nových občánků, dožitých výročí i o úmrtích spoluobčanů. Z důvodu
zpřísnění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Vás bohužel
o těchto událostech nemůžeme informovat.
Přesto přejeme všem občánkům i spoluobčanům k jejich výročím hlavně
zdraví a hodně spokojených let.
Na občany, kteří nás tento rok opustili, s úctou vzpomínáme.

Akce v obci
31. 8. 2013 – Rozloučení s prázdninami
Rozloučení s prázdninami proběhlo poslední prázdninový den na hřišti. Počasí
i nálada byla skvělá. Díky úžasným organizátorům této akce se do her a soutěžení
zapojili všichni účastníci. Nasazení při soutěžích bylo tak veliké, že kromě
nafukovacích balónků nepřežilo také lano na přetahování, které bylo při přetahování
mužů přetrženo.
K dobré náladě přispělo také výborné občerstvení pro malé i velké. Zábava
se protáhla do pozdních večerních hodin.

4

XI prosinec

2013

zdarma

18. 10. 2013 – Vyřezávání dýní
V pátek 18. října proběhlo vyřezávání dýní. Akce se uskutečnila
v kulturním domě. Kdokoliv přišel a chtěl, mohl si vyzkoušet vyřezat
a nazdobit svou dýni. Společnými silami účastníků vzniklo dvacet
úžasných strašidelných výtvorů. Všechny dýně byly po skončení
vyřezávání převezeny na hřiště, kde byly následný den využity jako
výzdoba pro zábavnou akci pro děti na závěr lampionového průvodu.
Po skončení pochodu broučků a světlušek si tvůrci dýní své výtvory
odnesli domů.

19. 10. 2013 – Lampiónový průvod
V sobotu 19. října se uskutečnil tradiční pochod broučků a světlušek obcí. Pochod
začínal na dolním konci a prošel celou obcí až na hřiště.
Účast spoluobčanů, dětí a mládeže byla velmi vysoká. Celá cesta byla osvětlena
světýlky a svítilničkami. Na hřišti na všechny čekalo občerstvení. Děti a mládež
se také vydali hledat velmi dobře ukrytý poklad se sladkými odměnami.
I přes chladné počasí se akce velmi povedla.
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30. 11. 2013 – Mikuláš
V sobotu 30. listopadu naši obec navštívil Mikuláš s andělem a čtyřmi
čerty. Akce probíhala tradičně v kulturním domě. Na všechny přítomné
čekalo pohoštění a na děti sladký dárek. Po rozdání všech dárků
propukla zábava podpořená hudbou.
Z této akce vyplynulo, že v obci máme samé hodné děti, protože i přes
jeden pokus, si čerti žádného našeho spoluobčánka neodnesli.

30. 11. 2013 Představení pro seniory
Nezapomínáme ani na naše seniorské spoluobčany, pro které byla ve Vizovicích
uspořádána Beseda s důchodci za finanční podpory obce Lhotsko. Nálada byla
výborná. Naši seniorští spoluobčané jsou v plné síle a po této besedě přišli podpořit
naše nejmenší na Mikulášskou besídku.

Sepsali:

Jana Horčicová – starostka obce Lhotsko
Ing. Jiří Friedl – místostarosta obce Lhotsko
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