LHOCÁNEK
informační letáček obce Lhotsko, prosinec 2020

Vážení a milí sousedé,

ještě před rokem v tento vánoční čas nikdo netušil, že „slovo“ COVID, nás bude tak dlouho trápit a
dostávat se nám do myšlenek a tolik nám naruší náš BĚŽNÝ život.
Nouzový stav se stal také stavem „běžným“ a každodenní přírůstky nakažených, zemřelých, vyléčených
zase zaujali svou pevnou pozici na místo reklamních bannerů na internetu. Nechci v žádném případě
zlehčovat tuto dobu. Jsou mezi námi lidé, které tato nemoc dokázala opravdu dost potrápit… Spoustu z nás
muselo sebrat své síly, kdy se z rodičů stali učitelé, kuchařky a kolotoč „běžného“ dne se ještě více zrychlil.
Děti přešly z lavic k počítačovým obrazovkám a snad poprvé v životě jsme zaznamenali, jak moc se těší na
návrat do školy. A co pak ti, kteří o svůj finanční příjem přišli úplně. Kultura usnula, jako šípková Růženka,
která se píchla o trn růže. Zase jsme u toho slovíčka „běžné“ to, co pro nás všechny bylo „běžné“ se
najednou zcela vytratilo. Ze semaforu pro chodce se stal semafor fungování naší společnosti, kterého však
musel nahradit PES, co „vyštěkává“ všechna opatření, zákazy, doporučení… Tak snad, uvidíme časem, kdy
se zase setkávání, cestování a vůbec celé fungování společnosti stane „běžným.“
Podle astrologie by měl být rok 2021 přelomový, měl by přinést do našich životů nový začátek, osvobození
od zažitých stereotypů, překážek a každodenních starostí. Jisté je, že přinese změny, posun vpřed a také
naději
Milí sousedé - lhocané, dávejte na sebe pozor, buďme k sobě ohleduplní a to nejen v čase vánočním.
Zkusme přivítat Nový rok s optimismem, nadějí, pokorou a vírou v lepší zítřky. Někdy stačí úsměv, jindy pár
milých slov – nebojme se pomáhat tam, kde je to třeba. Vždy si vzpomenu na slova mého oblíbeného
prezidenta: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu
na to jak to dopadne.“ (V. Havel).
Za celé zastupitelstvo obce Lhotsko Vám přejeme pevné zdraví a nekonečně mnoho rozzářených dní, které
budou naplněny úsměvy.

Starostka BcA. Hana Geržová,
Zastupující místostarostka Bc. Martina Šafránková, DiS.
Místostarosta Jaroslav Hába
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Zprávičky z obce:









Na podzim proběhlo v obci dílčí přezkoumání hospodaření obce Lhotsko, který prováděl Krajský
úřad Zlínského kraje. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Podzimní dýňová výzva ukázala, že máme v naší obci opravdu tvořivé nadšence – viz foto níže.
Mikulášská besídka se letos vzhledem k epidemiologické situaci nekonala, nicméně Mikuláš se svoji
družinou chodili po obci a nadělovali dětem sladkosti, tímto jim děkujeme.
Proběhlo kácení stromů, které zasahovaly do drátů vysokého napětí. S jarem vysadíme vhodnější
nižší druhy.
Průběžně probíhá čištění a oprava neveřejné kanalizace v obci.
Od 1. 1. 2021 jde do platnosti balíček zákonů upravujících oblast odpadového hospodářství – pro
obec to znamená zdražování vývozu odpadu. V plánu je zvýšení poplatku za svoz odpadu pro
občany. Podrobnější informace budeme podávat v průběhu roku, zatím nejsou známy.
Místní knihovna doplnila nové knižní publikace a také pokračuje ve výměnném systému knih s
krajskou knihovnou.
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Vážení spoluobčané,
uvědomujeme si nedostatečnost a nevhodnost místa, kde jsou kontejnery na tříděný odpad, nicméně se
vše pokoušíme řešit. To, jak se ale každý z nás chová ke svému prostředí, se nám vrací. Zkusme začít všichni
od sebe a buďme ohleduplnější k místu, kde žijeme, kde si hrají děti, kolem čeho chodíme…

Do popelnice na použitý olej nepatří plechovky
od nápojů!!!

Do tohoto
prostoru patří
pouze ZAVÁZANÉ
žluté pytle určené
na PET láhve.

Nově je u KD vyhrazena popelnice jen na plechovky
a konzervy.
Věřte, že nás neustále nebaví sbírat poházené odpadky
kolem kontejnerů. Toto nezajišťuje ani firma Maurius
Pedersen, která tříděný odpad vyváží. Toto je vizitka nás
všech.
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Ještě jedno upozornění:
s jarem budete vidět i nové cedule upozorňující
na pohyb dětí v obci. Zkuste být ohleduplnější a
uberte nohu z plynu. Spousta občanů si ztěžuje
na bezohlednost a rychlou jízdu aut v naší obci.
Ty dvě minuty času navíc nikomu nepomohou,
ale mohou předejít tragédii. DĚKUJEME!

Malá statistika za rok 2020






Narozených dětí: 3
Zemřelých občanů: 4
Přistěhovaných občanů: 3
Odstěhovaných občanů: 6
Počet obyvatel obce ke konci roku: 280

Obec Lhotsko
Lhotsko 57,763 12 Vizovice
Telefonní kontakty na obecní úřad: 577 452 437, mob. 777 653 131
V případě technických záležitostí volejte 704 183 184
email: starosta@obeclhotsko.cz
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