Lhotecko – horácký
zpravodaj
vydává Obecní úřad Lhotka u Litultovic

4/2019

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Příspěvek starosty
Pro ty z Vás, kteří nechodí sledovat průběhy zasedání zastupitelstva si dovolím krátké
informační shrnutí toho nejdůležitějšího, co Obecní úřad řešil od počátku tohoto
volebního období. Vynechávám společenské a kulturní akce, o kterých v dostatečné
míře referuje kulturní výbor.
Kaple ve Lhotce
V kapli už visí rekonstruovaný velký zvon. Pro umíráček je momentálně vyráběn
systém zavěšení ve zvonici, zavěšen a funkční by měl být na přelomu září a října.
Doufejme, že zůstane co nejdéle sice funkční, ale nepoužitý. Do konce října by měla
firma Stako Kozák realizovat nová schodiště, chodník kolem kaple a k hlavnímu
vchodu. Vyjednáváme dodávku opravy ochozu a nových lavic. Do konce října by měl
být instalován nový rozvaděč, rozvody v kapli už jsou hotové.
Program domovních čističek
Jako první chci ve věci nechat provést průzkum podloží a zjistit, zda je na katastru
obce reálné získat pro čističky povolení ke vsaku odpadu z čističky do půdy. Průzkum
samozřejmě nezaručí, že bude vsak povolen u každé z nich, ale poskytne nám
představu, zda to u většiny půjde, nebo ne. Pokud by totiž průzkum označil vsaky na
území obce obecně za nereálné, nemá smysl utrácet cca až 200 tis. Kč za projektovou
dokumentaci systému čističek. K získání dotace je nutné zapojení minimálně 30 %
čísel popisných. Do konce září by měly být hydrogeologem provedeny průzkumné
vrty a do konce října bychom měli znát výsledek.

Vodovod na Životské Hory
Čekáme, jak dopadne zkušební provoz vodovodu na Zahrádku, jehož zahájení se
zpozdilo vzhledem k procesu schvalování znovu zprovoznění vodovodu ze strany
SmVaK. S majitelem Zahrádky, a tedy i vodovodu na Zahrádku jsem v kontaktu,
podle předběžných dohod nám za podmínek, o kterých ještě budeme jednat, umožní
ze svého vedení zřídit odbočku pro Životské Hory. To by celý proces budování
vodovodu, zahrnující projektování, vyjednávání průchodu přes pozemky a stavební
řízení zásadně zjednodušilo a zkrátilo. Výstavbu by to zlevnilo o cca 1/3.
Cesta a chodník ke hřbitovu ve Lhotce
Projekt, na který se podařilo získat 50 % z Moravskoslezského kraje, se ukázal být
nerealizovatelným kvůli nesmyslným podmínkám napojení naší cesty na státní
komunikaci a tomu, že pruh půdy asi 2 m od silnice je pořád ještě silnic (chodník by
musel začít 2 metry od silnice, tedy na trávě).
Vymysleli jsme tedy jinou variantu – cestu jen spravíme tak, aby to nevyžadovalo
stavební řízení. Chodník uděláme bohužel se schody, a to od spravené komunikace
přímo proti brance. Realizace této akce proběhne až v příštím roce.

Řád veřejného pohřebiště:
Obec Lhotka u Litultovic jako provozovatel veřejného pohřebiště oznamuje,
že 1. 8. 2019 nabyl platnost nový Řád veřejného pohřebiště ve Lhotce
u Litultovic a na Životských Horách.
Jeho znění najdete na webových stránkách obce www.lhotkaulitultovic.cz,
v tištěné formě na obecním úřadu nebo ve vývěskách na hřbitovech
ve Lhotce u Litultovic i na Životských Horách.
Pozvánka:
Starosta obce zve všechny občany na zasedání zastupitelstva obce
Lhotka u Litultovic, které se bude konat 12. 12. 2019. Čas, místo a program
jednání bude uveden na pozvánce a zveřejněn obvyklým způsobem
ve vývěskách obce.
Stížnosti občanů na současnou autobusovou dopravu jsou přijímány na:
Silvie Okálová, MSK, odbor dopravy a chytrého regionu
posta@msk.cz, mob. 595 622 448
Aleš Stejskal, Koordinátor ODIS s.r.o. Ostrava
info@kodis.cz, mob. 596 116308

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Říjen:
Soběslava Lhotská
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Milá jubilantko,
přejeme Vám k narozeninám mnoho zdraví,
štěstí, rodinnou pohodu a veselou mysl.

NOVÍ OBČÁNCI
8. ledna 2019 se Elišce Kvarčákové a Jiřímu Losertovi
narodila holčička Gabrielka Losertová.

8. května 2019 se rodičům Veronice a Davidovi Camfrlovým
narodily dvě holčičky Malvínka a Jasmínka Camfrlovy.

3. července 2019 se rodičům Janě a Janovi Pízovým narodila
krásná holčička Kristínka Pízová.
3. července 2019 se rodičům Janě a Janovi Pízovým
narodila holčička Kristínka Pízová.

4. července 2019 se rodičům Kateřině Pízové a Martinovi Viaterovi
narodil chlapeček Martínek Viater.
3. července 2019 se rodičům Janě a Janovi Pízovým narodila
krásná holčička Kristínka Pízová.

POZVÁNKY

Kulturní výbor připravuje pro děti Mikulášskou nadílku 6. 12. 2019.
Mikuláš navštíví děti v podvečerních hodinách.
Termíny a časy akcí se mohou změnit, sledujte, prosím, úřední desku.

SLUŽBY OBČANŮM
MUDr. Jiří Šváb – platná od 2. 9. 2019
Tel. 553668222 733208092
e-mail: jirisvab@volny.cz, www.doktorsvab.cz

PONDĚLÍ

ÚTERÝ
STŘEDA

9:00 – 10:00 odběry
10:00 – 12:30
13:00 – 15:00
15:00 – 18:00 objednaní
7:00 – 8:00 odběry
8:00 - 10:00
12:30 – 15:00
7:00 – 8:00 odběry
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00 objednaní

ČTVRTEK

12:30 – 15:00

PÁTEK

7:00 – 8:00 odběry
8:00 – 11:00

Odběry + rehabilitace po domluvě se sestrou.
Návštěvní služba a závodní prohlídky preventivní péče po předchozí tel. domluvě.

MUDr. Antonín Šustek

Dostal dent s. r. o.

Tel. 595 172 790
e-mail: ordinace@gynekologiesustek.cz

Tel. 553 663 206

PONDĚLÍ
STŘEDA
ČTVRTEK

PONDĚLÍ
ÚTERÝ

7:30 – 16:00

8:00 – 12:00

STŘEDA

7:30 – 14:00

13:00 – 17:00

ČTVRTEK

7:30 – 14:00

8:00 – 12:00

PÁTEK

7:30 – 12:00

7:30 – 12:00
13:00 – 15:00

13:00 – 16:00

7:30 – 16:00

Bolestivé případně denně 7:30 – 8:00.

Odvoz odpadu:

Proč třídit odpad?
Při recyklaci jsou zpracovávány odpady na nové materiály.
Každý průměrný Čech vyhodí za rok asi 200 kg odpadů. Většinu by
šlo znovu použít, přesto miliony tun kvalitních materiálů
každoročně končí na skládkách nebo se pálí: papír, plasty, hliník.
Každou takto zbytečně vyhozenou tunu musí nahradit přírodní
suroviny, které je nutné pokácet nebo vytěžit a průmyslově
zpracovat. Důsledkem jsou zbytečné ekologické škody z dolů
a lomů, zbytečné mýcení lesů, zbytečné emise z továren, zbytečné toxické odpady, zbytečná
spotřeba uhlí a ropy k výrobě energie.
Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do nádob k tomu určených (kontejner na sklo,
pytle na plasty), umožníte tak recyklaci více než třetiny vyprodukovaného množství odpadu.
Za rok tak můžete vytřídit až 25 kg plastů, 15 kg skla. Jestliže tedy budete jednotlivé druhy
odpadů správně třídit, umožníte tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte
do kontejneru a pytlů na plasty, odveze velké svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují
do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky. Tento proces se nazývá
recyklace odpadu.
Víte, že?
• Z 10 recyklovaných časopisů se dá vyrobit krabice na televizi.
• Třicet recyklovaných PET lahví stačí k výrobě jedné fleesové bundy, na tričko jich
stačí pět.

Prosíme občany, aby ke kontejnerům na sklo a papír neukládali tašky
s rozbitým sklem ani jinak neskladovali odpad v blízkosti kontejnerů.
Do pytlů na plast patří jen malý plastový odpad. Pytle s takovýmto
odpadem uzavřete, nenechávejte otevřené.

Děkujeme, že třídíte odpad a ukládáte tam, kam patří!

ZE ŽIVOTA OBCE
Rozloučení s prázdninami
Koncem měsíce srpna připravil Kulturní výbor pro děti Rozloučení s prázdninami
se stanováním na Kyselce. Velkým táborákem a stezkou odvahy se děti pomalou
rozloučily s prázdninami a létem. Veselá nálada, trocha strachu a spokojené
odfukování se neslo Kyselkou do pozdních nočních hodin.

Kácení dřevin
V letních měsících proběhlo ve Lhotce u Litultovic vykácení dřev v okolí
hasičské zbrojnice, školy a u garáží. Dále pak proběhla úprava svahu u kaple,
který bude osazen různými dřevinami.

