Lhocánek
Lhotsko - vodovod

Obrovské množství práce, tak by se dala charakterizovat příprava vodovodu v obci
Lhotsko. Úsilí se vyplatilo. Ministerstvo zemědělství nám odsouhlasilo 70 % dotací
z celkové částky 12 000 000,- Kč včetně DPH. Chtěli bychom podotknout, že je to
nejvýše možná částka, kterou lze pro tuto akci získat. Dalších 10 % máme slíbených
od Zlínského kraje, ale až po kolaudaci. Takže pro obec to znamená zainvestovat 30
%, což je zhruba 3 600 000,- Kč.
Na tuto situaci se obec připravovala a s úsporným hospodařením byla vytvořena
finanční rezerva ve výši přibližně 1 500 000,- Kč. Zbývající prostředky nutné pro
stavbu budou doplněny úvěrem od banky.
Stavba vodovodu začne v září letošního roku a bude rozdělena na dvě etapy.
V letošním roce se proinvestuje 4 200 000,- Kč včetně DPH. Zbývající částka v roce
2015. Firma LXM Group a.s. ze Śenova u Nového Jičína začne stavět na jižní části
obce, vrty, přerušovací komoru a vodojem.
V roce 2015 na jaře se začne s výstavbou distribuční sítě v obci. Samotná stavba
bude dokončena v září 2015.
Přípojky jednotlivých občanů byly schváleny podle nového stavebního zákona
v Územním rozhodnutí. To znamená, že obec od hlavního řádu vyvede odbočky
k jednotlivým domům, jen k hranici pozemku podle výkresu k Územnímu rozhodnutí
(který je k nahlédnutí na Obecním úřadě). Pro samotné občany to znamená, že již
papírově nebudou muset nic vyřizovat na stavebním úřadě. Vlastní přípojku si již na
svoje náklady mohou udělat sami.
Při stavbě bude v obci zvýšený provoz. Na podzim 2014 se to bude týkat hlavně
horní části obce.
Sepsala: Jana Horčicová

Připravovaný projekt
Projekt řeší výstavbu nového kabelového vedení VN, trafostanice a nového
kabelového vedení NN s napojením na stávající venkovní vedení NN do distribuční
soustavy z důvodu havarijního stavu venkovního vedení NN a trafostanice.
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Trafostanice Lhotsko U zbrojnice se demontuje a bude nahrazena novou kioskovou
trafostanicí, stávající venkovní vedení VN, NN budou demontovány a nahrazeny
novým vedením v zemi. Investorem této akce bude firma E.ON Distribuce a.s.,
Předpokládaný rok výstavby bude 2015 až 2016.
Seznam dotčených parcel:
160/2, 160/1, 247/1, 201/2, 51/65, 51/103, 129, 135, 137, 159, 216/1, 255, 257, 260,
253, 227, 316/3, 312, 250, 220/1, 218/1, 256, 252, 258.
Od středy 3. 9. 2014 chodí po obci Lhotsko projektant Ing. Jiří Babíček a vysvětluje
všem dotčeným občanům záměr tohoto projektu. Kontakt na pana Ing. Jiřího Babíčka
je: 731125883.

Sepsala: Jana Horčicová

Volby 2014
Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech 10 a 11. října 2014, sídlem volebního
okrsku v naší obci je budova Kulturního domu. V pátek 10. 10. 2014 budou volby
probíhat od 14. 00 – do 22.00 hod. v sobotu 11. 10. 2014 od 8.00 do 14.00 hodin.
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Voleb se může zúčastnit státní občan České republiky, který je přihlášen k trvalému
pobytu v obci Lhotsko a nejpozději druhý den voleb dosáhne 18. let.
Volby do Senátu Parlamentu České republiky první kolo proběhne ve stejné dny jako
volby do zastupitelstev obcí. Podmínky pro věk jsou stejné. Druhé kolo se bude konat
ve dnech 17. a 18. 10. 2014. V pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do
14.00 hodin. Pro volby do Senátu Parlamentu ČR vydává obecní úřad na žádost
voliče voličské průkazy. S voličským průkazem může volič hlasovat v jiné volební
místnosti, musí se však jednat o stejný senátní volební obvod. Naše obec je ve
volebním obvodu 78. Žádost o vydání voličského průkazu je možné zaslat písemně
s úředně ověřeným podpisem, v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky, nebo osobně. Osobně může volič požádat o vydání voličského průkazu
nejpozději do 8. 10. 2014 v ostatních případech nejpozději do 3. 10. 2014. V případě,
že v prvním kole senátních voleb bude volič hlasovat mimo „svůj“ volební okrsek,
tedy na voličský průkaz, nebude moci hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí, kde
institut voličských průkazů není zaveden.
Sepsala: Jana Horčicová

Ořezávání stromů a keřů
Stromy a keře jsou důležitou součástí našeho životního prostředí. Kromě toho, že
nám poskytují požitky, pro nás znamenají i určité povinnosti. Hlavně tehdy, když nám
přerůstají svými větvemi do komunikací a chodníků. Potom se naše stromy stávají
ohrožením bezpečnosti pro chodce, cyklisty, motoristy, prostě pro všechny účastníky
provozu na pozemních komunikacích.
Blíží se období vegetačního klidu, ve kterém je vhodné ořezat větve dřevin, které
přesahují do průjezdního profilu veřejných komunikací. Žádáme proto vlastníky
dřevin, aby do začátku zimního období ořezali své stromy a keře také v zájmu
nekomplikovaného provádění zimní údržby.
Firma E.ON každoročně zasílá upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
(pozemků) na ořez popř. odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý
provoz zařízení distribuční soustavy v souladu s ustanovením § 25., odst. 4.,
písmeno h) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění:
Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní, nebo neprovedou
ořez dřevin způsobem a v termínu, jak je uvedeno v Upozornění, oznamujeme Vám,
že zaměstnanci firmy E.ON Česká republika, s.r.o. nebo společnosti pověření
zhotovitelé na základě plné moci, vstoupí následně na dotčené pozemky a provedou
nezbytné zásahy do dřevin na náklady E.ON.
Sepsala: Jana Horčicová
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Silnice „1/49 Vizovice – Lhotsko“
Začátkem letošního roku se začalo pracovat na „Silnice 1/49 Vizovice - Lhotsko“.
V měsíci březnu proběhlo kácení stromů v místech budoucí stavby obchvatu.
V letních měsících probíhaly geologické a geodetické práce. Smlouvu se
zhotovitelem stavby ŘSD podepíše v listopadu 2014. Takže vlastní výstavba se
posunula na jaro 2015.
Sepsala: Jana Horčicová

Svoz tuhého domovního odpadu
V průběhu letošního léta místní občané iniciovali jednání týkající se intervalů svozu
tuhého domovního odpadu. Bylo navrženo zvýšit počet svozů v letních měsících a
odpad svážet každý týden místo jednou za 14 dní.
Aby bylo možné co nejlépe rozhodnout, byl vytvořen dotazník, kde se občané starší
16 let mohli vyjádřit, která z variant by jim vyhovovala. Od 222 oslovených občanů se
vrátilo120 dotazníků. Z nich 60,83 % občanů vyjádřilo přání mít svoz odpadu jednou
za týden v létě, 39,17 % mít svoz odpadu jednou za týden v zimě.
Od 1. 1. 2014 začala platit nová smlouva o svozu tuhého domovního odpadu mezi
obcí Lhotsko a společností Marius Pedersen. Výběrové řízení, které bylo
uskutečněno ve spolupráci s ostatními obcemi, upravilo podmínky vývozu s nižším
nákladem na 1 tunu.
Po zhodnocení všech informací se zastupitelé obce rozhodli změnit frekvenci svozu
tuhého domovního odpadu na 1 krát za týden v průběhu celého roku. Záleží na
ukázněnosti občanů, jakým způsobem budou třídit odpad. Třídění odpadu má vliv na
celkovou cenu.
Sepsal: Ing. Jiří Friedl

Svoz tříděného odpadu
V současné době se obci podařilo zajistit zápůjčku dalších kontejnerů na tříděný
odpad. Jeden půlený kontejner na sklo, jeden kontejner na plastový odpad a jeden
kontejner na papír. Tyto kontejnery budou nově umístěny u hřiště. Bude samozřejmě
pokračovat snaha o další rozšíření počtu těchto kontejnerů a následného snížení
množství směsného tuhého domovního odpadu.
Sepsal: Ing. Jiří Friedl
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Vandalizmus v obci
Vážení občané, stále častěji se v obci setkáváme s projevy vandalizmu, který se děje
na obecním majetku. Na zastávce na hřišti došlo pravděpodobně samovolně
k ulomení části konstrukce a vypadnutí jednoho pole zadní části zastávky. Občas
také bývají na hřišti k nalezení šablony z krytiny z domku. Tyto části krytiny se
ulamují nebo jsou utrženy při pobíhání mládeže po střeše domku. Následkem toho
může dojít k zatékání do konstrukce domku.
Na začátku července si někdo dokazoval své umění a sílu na současné autobusové
zastávce, kde byly vykopnuty a rozštípnuty tři desky.
Další podobná tvořivost se podepsala na kontejneru na plast u kulturního domu,
který má obec zapůjčený od společnosti EKO-KOM. Někdo pravděpodobně při
domácím kutilství potřeboval kolečka, tak proč se neobsloužit na cizím.
Věříme, že všichni, kteří se podíleli na ničení obecního majetku, ze svého jednání
cítili uspokojení, a přemýšlíme, jestli se stejným způsobem chovají také ke svému
vlastnímu majetku. Pravděpodobně ne.
Veškeré nápravy tohoto jednání stojí obec úsilí a peníze.
Sepsal: Ing. Jiří Friedl

Akce v obci
V sobotu 6. 9. 2014 proběhne na hřišti akce pro děti, mládež a všechny občany obce.
V průběhu tohoto rozloučení s létem proběhnou různé soutěže, čeká na Vás i
občerstvení.

Zveme Vás na
ROZLOUČENÍ S LÉTEM!
v sobotu 6. 9. 2014 na hřišti
Lhotsko od 14,00 hodin
Občané obce Lhotsko
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Co se (ne)povedlo ve volebním období 2010 - 2014
Kromě samozřejmého zajištění běžného provozu obce se povedlo uskutečnit několik
velkých akcí.
V minulých volebních obdobích se pracovalo na územním plánu. Územní plán v roce
2011 nabyl právní moci a obec doplatila 144 000,- Kč
V roce 2011 obec získala dotaci na Veřejné osvětlení ve výši 666 000,- Kč ze
Zlínského kraje. Celkové náklady na výměnu výbojkových svítidel a celé nové
kabeláže obec vyšla na 1 153 609,- Kč. Ledková svítidla uspořila obci peníze za
odebranou elektrickou energii a nové izolované vodiče v našich nepříznivých
povětrnostních podmínkách se zasloužily o bezporuchový chod.
Dále se v roce 2011 vybudoval mostek u Pitrochového, zpevnily se břehy Lhotského
potoka a byly vyvezeny dvě záchytné nádrže v potoce. Tato akce byla provedena za
finanční účasti Lesů České republiky a obce, jelikož se jednalo o nepříznivý stav po
přívalových deštích. Obec investovala do této akce 271 000,- Kč. Zlínský kraj přispěl
částkou 30 000,- Kč. Kolik zainvestovaly Lesy ČR nám není známo.
Rok 2012 nám přinesl „Digitální bezdrátový rozhlas pro obec Lhotsko s napojením na
JSVV – IZS Zlínského kraje“. Celá akce byla vysoutěžena za 292 020,- Kč. Ze SZIF
– státní zemědělský intervenční fond nám přidělil finanční prostředky: z Evropské
unie 169 704,- Kč, 42 426,- Kč z národních zdrojů a 79 890,- Kč doplatila obec ze
svých finančních prostředků.
Byl obnoven pasport místních komunikací a spousta drobných akcí, nové skříňky pro
JSDH a nové police pro knihovnu.
Celé 4 roky se pracovalo na přípravě podkladů pro Územní rozhodnutí a podkladů
pro vodoprávní řízení akce „Lhotsko – vodovod“. Vykupovaly se pozemky. Soutěžil
se zhotovitel. Zpracovával se dotační titul. Dnes s jistotou můžeme tvrdit, že pro rok
2014 a rok 2015 jsme získali pro obec 8 400 000,- Kč na tuto akci.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zastupitelům za dobře odvedenou práci. A
taky našim občanům za trpělivost. Ne vždy, jde všechno hladce, někdy chybí finanční
prostředky, někdy se bojuje za různorodost názorů. Některé věci bychom s odstupem
času udělali i lépe. Poděkování patří i našim občanům, kteří se podílí na
organizování akcí jak pro děti, tak dospělé.
Sepsali:

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