Květen 2018

Lhocánek
Vážení spoluobčané,
letošní jaro přineslo do naší obce Lhotsko nejen radosti a starosti o zahrádky a zahrady, ale i
mnoho krásných pohledů na proměnu přírody, krásu květů a také naději. Třeba, že se letos
snad už konečně dočkáme hojného ovoce, hlavně trnek.
Nadějí by mohlo být také nové zastupitelstvo, které vzešlo z mimořádných voleb, které se
uskutečnily 31. 3. 2018. Všem, kteří jakkoliv přispěli k jejich průběhu, chceme poděkovat. V
naší obci se zúčastnilo voleb mimořádně vysoké množství voličů. Váš hlas je velkým
závazkem pro vítěze, sdělením pro poražené a moc dobrou zprávou o obci, které záleží na
jejím dalším směřování. Kandidátka „Změna pro Lhotsko“ získala skoro 80% platných hlasů.
Moc všem děkujeme. Teď je už čas na službu a práci pro obec. Každého, kdo chce v dobrém
přispět, vítáme.
Pětičlenné zastupitelstvo a bez náhradníka, je vždy křehké a ohrožené rezignací. Pokud nám
to ještě usnášeníschopnost umožní, zvýšíme počet zastupitelů. Chceme předejít dalšímu
konání mimořádných voleb, které jsou nákladná záležitost, stojí peníze, čas a ohrožují dobré
vztahy.
V novém zastupitelstvu jsme všichni neuvolnění. Prosíme tedy o trpělivost, protože jsme byli
nuceni změnit úřední hodiny a možná i atmosféra na úřadě bude méně úřednická, ale
naopak spolu s vámi budeme hledat nejlepší řešení.
V následujících měsících se budeme snažit postupně realizovat náš program. Nabídneme
Vám nejen náš čas a dobrou vůli, ale i jiný pohled na život na Lhotsku. Budeme organizovat
kulturní akce, můžete se podívat na náš facebook, přijít na zastupitelstvo, budeme se snažit
zajistit běžný provoz obce i její rozvoj, chceme mít i nový „kulturní výbor“, vymýšlíme nové
věci pro všechny. Máme zkrátka plány.
V následujících víkendech budete pozvaní k mimořádným senátním volbám za odstoupivšího
senátora. Ten kdo pracuje pro lidi, si vždy úkoly najde. Snad zvolíme takového člověka, který
spolu se svým klubem bude naplňovat důležité poslání Senátu České republiky.
Přeji Vám, abyste si dosyta mohli užít jarních krás naší obce a jejího okolí. A samozřejmě, aby
Vaše zahrádka i naše obec Lhotsko byly stále více hezké.
S úctou
Petr Žůrek, starosta

Květen 2018

Obecní zastupitelstvo
Ve dne 27. 4. 2018 proběhlo veřejné ustavující zasedání, kde se rozhodlo o obsazení
následujících pozic:






Starosta: Mgr. Petr Žůrek S.T.D.
Zastupující místostarosta: BcA. Hana Geržová
Místostarosta: Kristýna Čižmářová
Zastupitel: Petr Večerka
Zastupitel: Kateřina Dostálková

Změna úředních hodin:
 Pondělí: 9:00 – 12:00
 Čtvrtek: 18:00 – 20:00
 Pátek: 13:00 – 16:00

Připravované akce na měsíc květen a červen 2018:
5. 5. 2018 Stavění máje
18. 5. – 19. 5. 2018 Senátní volby
26. 5. Kácení máje - májová zábava v místním KD
1. 6. Divadelní představení Petra Michálka „Upokojenkyně“.. KD v 18,00 hodin, vstup 50 ,16. 6. Oslava ke dni Dětí - program na hřišti od 15,00 hodin

Recept na bezlepkový chléb
Jogurtový chléb
150 g tučného jogurtu
4 vejce
80 g světlé lněné semínko (mouka)
20 g psylia
50 g směs semínek – dýně, ořechy…
10 g vinný kámen
Postup:
1) do mísy dáme vejce, jogurt, sůl – vše dobře promícháme tyčovým mixérem
2) rozdrtíme lněné semínko + psylium
3) potom přidáme ořechy – ty v sáčku rozmixujeme na menší kousky
4) promícháme důkladně lněnou mouky ze semínek, ve které je psylium, vinný kámen a
semínka
5) přilijeme vaječnou směs a dobře promícháme, necháme těsto 2 minuty zhasnout
6) z lepkavého těsta (středně husté) vypracujeme dva bochníky, dáme do trouby vyhřáté
na 160° C – pečeme 50 minut
7) po stanovené době chleba vytáhneme, položíme na bavlněnou nebo papírovou
utěrku – vytáhne přebytečnou vlhkost a necháme vychladnout – pokud tento krok
přeskočíme, pečivo by bylo příliš vlhké a mazlavé!
Za recept děkujeme místní paní A. H.
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Rozhovor s Petrem Michálkem, ředitel MD Zlín
I ty jsi v neustálém poklusu pendluješ mezi Zlínem a Provodovem, ale zároveň jsi doslova v
nepřetržitém kontaktu se stovkami, ne-li tisícovkami lidí přes týden…
1.) Petře, co tě přimělo jít mimo město? Jak bys popsal váš život na vesnici? Jeho výhody a
nevýhody.
Volba Provodova byla naprostá náhoda. Ale jedním dechem bych zároveň řekl, že to byla
osudová volba. Provodov je totiž jenom jeden a o žádných nevýhodách nevím. (smích) Možná
ten chodník, kdyby byl. (smích)
2.) Vnímáš nějaké rozdíly mezi lidmi na dědině a ve městě?
Vůbec. Přestože je pro mne zásadní, jak jsou ty dva světy oddělené, tak je zároveň jasné, jak
jsou propojené a napojené.
3.) Inspiruje Tě život na vesnici i ve Tvé práci?
Trávím ve Zlíně většinu dne. Jsem vlastně více Zlíňák než Provodovjan. Ale ta možnost
nadechnout se někde jinde, byť je to 12 kilometrů, je pro mne mentálně velmi důležitá.
4.) Je něco, co podle Tebe tvoří dědinu- dědinou?
Počet obyvatel? Chlapi před obchodem s lahváčem? Místní spolky, kterých je v Provodově
opravdu hodně? S ochotnickým spolkem jsem nazkoušel jedno představení - Upokojenkyně
se to jmenuje. A od té doby vím, že Provodov tvoří především milí lidé.
Co bys popřál novému zastupitelstvu ve Lhotsku??
Já nové zastupitelstvo ve Lhotsku vůbec neznám, ale znám tebe a mám tě moc rád, takže
věřím, že je vaše dědina v dobrých rukou. Hlavně oceňuji, že jste do toho šli. Myslím, že
bychom "do toho” měli jít všichni. Prospělo by to celé naší české dědině.

Fejeton o jaru
Jaro je nás přivítalo plnými doušky!
Ptačí rodinky začaly vyhrávat své koncerty a my jsme se staly jejich věrnými posluchači.
Koruny stromů a květin ukazují svou krásu slunci a v tichu na vše dohlížejí. Vůně ohně,
grilování a pozorování hvězd. Příroda začala dýchat!
No, ale taky to můžu napsat slovy: „zase ten otravný hmyz a neustálé sečení trávy a
nikdy nekončící práce na zahradě a kolem domu. Ptačí koncert se mění v „rockový nášup“
sekaček a traktorů!“ ☺
Jenže to by to bylo moc jednoduché! Co jsem si všimla, lidé se dělí na „zimomily“ a
„teplomily“.
Já tedy rozhodně patřím do teplomilů. Tím myslím, že pokud teplota venku klesne pod 15° C,
skutečně přemýšlím, že zapnu topení. Takže pokud je tady někdo, kdo z nastávajícího
příchodu jara a léta má zcela upřímnou radost, tak jsem to já! Já a půlka obyvatel nás
„teplomilů.“
A pak přichází na řadu, odvrácená tvář! To, co my ženy moc nerady vidíme. Taky se vám zdá,
že po zimě se to oblečení nějak sepralo? Samozřejmě, že za to mohou takové technologie,
jako sušičky a nekvalitní textilie, která se s každým praním zmenšuje. Ano, je dobré si to
alespoň říkat!
Proto, se usmívejme a vychutnávejme si nadcházející období plnými doušky!! ☺ H. G
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Lidové moudro
1. května se kdysi slavil Beltane a tento svátek slaví dodnes pohané a čarodějnice. Částečně
se zakládá na staré římské slavnosti zvané FLORÁLIE. Zasvěcené Flóře – bohyni všech květin.
BELTANE znamená počátek léta, příroda je na vrcholu svých sil a energie. O letním slunovratu
kolem 21. června je noc zasvěcená magii – tedy i rituálům v domácnosti (svatojánská noc).
Noc o slunovratu je ideální pro věštecké sny, můžete vyzkoušet oba následující rituály.
Nasbírejte devět květin, dejte si je pod polštář – lehněte si, zklidněte svou mysl a pomalu
usněte. Druhý rituál je ještě jednodušší. Potřebujete jmelí, které si dáte pod polštář, a vaše
sny se stanou skutečností.
V měsíci dubnu oslavily dvě dámy svá životní jubilea. 75 a 80 let, tímto jim za občany a obecní
zastupitelstvo přejeme vše nejlepší a mnoho zdraví a vitality do dalších let.

Pozvánka na divadelní představení

Připomínáme, kdo ještě nemá zaplacené odpady a poplatek za psy, ať tak učiní v co
nejbližším možném termínu na obecní účet, nebo osobně na úřadě v úředních
hodinách.

Sepsaly: Hanka Geržová, Kristýna Čižmářová

