Zpravodaj obce Velká Lhota

Roč. 2021 čís. 4.

www.velkalhota.cz

Vážení spoluobčané,
vítám Vás u čtení dalšího čísla obecního zpravodaje, který bude převážně o dění v obci, ať už co v tomto
roce proběhlo či se ještě uskuteční. Na Malé Lhotě došlo ke srovnání terénu u Obecního domu a
zatravnění, dále částečnému odvodnění suterénu. K srovnání terénu došlo i z toho důvodu, že chceme,
aby zde byly umístěny herní prvky pro nejmenší děti. Bohužel kvůli klimatickým podmínkám se nám
neustále nedaří tyto herní prvky umístit. Také zde došlo k výsadbě a bylo instalováno zábradlí. Příští
rok zde u Obecního domu budou úpravy pokračovat. V lokalitě U Pavlů stále probíhá rekonstrukce výstavba nového mostu, dále zde probíhá výstavba autobusových zálivů a také obec započala
rekonstrukci autobusové zastávky „Na Blatném“. Jedná se o poslední autobusovou zastávku v obci,
která ještě nebyla zmodernizována. Také obec v tomto měsíci započala výstavbu elektrické přípojky do
vodojemu Leští. Započala oprava komunikací
recyklátem v lokalitě „Na kopečku“ a
v lokalitě U Pavlů, součástí toho bylo i
vyrovnání a částečné odvodnění těchto
komunikací, v nejbližších týdnech bude tato
oprava dokončena. Co se týká žádostí o
dotaci na brownfield (bývalý Ekoz) –
„Kulturní dům v obci Velká Lhota“, tak zatím
pouze víme, že jsme zatím v náhradnících a
uvidíme, zda se posuneme v pořadníků
„úspěšných žadatelů“ a dostaneme dotaci.
V letních
měsících
probíhalo
také
„Restaurování pomníku – Kříže“ v lokalitě U
Kříže, můj názor je, že si to tato památka
určitě zasloužila a její restaurování se
povedlo. Nyní probíhá restaurování hrobu
prvních kazatelů na hřbitově a to Geržů,
které by mělo být dokončeno v měsíci říjnu.
V tomto měsíci opět začalo cvičení – jóga
v Obecním domě U Pavlů, cvičení probíhá
každý čtvrtek, zatím od 18:00 hod. V měsíci
říjnu nás čekají tyto akce: vítání občánků,
v hospodě v Obecním domě proběhnou rybí

hody, setkání seniorů, pochod broučků, parlamentní volby a další akce, o kterých budete informování
v tomto zpravodaji.
A co připravujeme? Víme, že jsou u nás mnohdy horší klimatické podmínky – povětrno apod. a tím
dochází k zhoršení dostupnosti varovného a vyrozumívacího systému - rozhlasu , proto nejpozději
v měsíci listopadu bude spuštěna verze tzv. mobilní rozhlas a kdo se z občanů zaregistruje, tak všechny
zprávy budou těmto občanům přicházet formou sms i na mobilní telefon. Vloni obec zbudovala vodní
zdroj – posilový vrt v lokalitě Sedlišstka, nyní je přichystán projekt na propojení vodovodu a je podána
žádost o dotaci k tomuto projektu, pokud budeme úspěšní, tak realizace bude probíhat příští rok.
V příštím roce také proběhne „Revitalizace veřejných prostranství u Obecních domů“, jedná se o
Obecní dům U Pavlů – částečné oplocení a chodník a Obecní dům na Malé Lhotě – zde dojde k výstavbě
pergoly a gabionových zídek. V tomto roce dojde ještě k umístnění nabíjecí stanice pro elektrokola na
veřejném prostranství u Obecního domu ve středu obce a protože pořád v obci se nacházejí místa, kde
není veřejné osvětlení, proto započneme s umístěním veřejného osvětlení na dobíjení ze solárních
panelů.
V tomto roce jsem byl také zahájen provoz v R-USE centru v obci Velká Lhota (naproti obci nové
garáže), kde je možnost přinést a bezplatně odložit nepotřebné věci např. které můžou další občané
znovu využít, tzn., že věci musí být předány v R-USE centru funkční a čisté. Ve stručnosti se jedná o
zařízení a vybavení domácnosti (nádobí, keramika, hrnce, plechy), dále rámy na obrazy, obrazy, knihy,
časopisy, sportovní vybavení, hračky, květináče, dekorace do domácnosti, funkční drobné mechanické
spotřebiče, stoly, židle, osvětlovací tělesa, šicí stroje, autosedačky, jízdní kola, hudební nástroje, hodiny
atd. Odložit nelze oblečení, obuv, čalouněné věci, peřiny, matrace apod. (z hygienických důvodů).
Zároveň si zde mohou občané odložené věci vybrat pro využití, ke kterému jsou určeny, nebo naopak
na něco zcela jiného. Cílem R-USE centra je opětovně využít předměty, které původní majitel odložil,
minimalizovat tak vznik odpadů a prodloužit životní cykly již vzniklých a přitom funkčních výrobků. Toto
centrum bude otevřeno pravidelně a to od října 2021 třetí středu v měsíci od 15:00 hod. do 17:00
hod. a první sobotu v každém měsíci od 8:00 hod. – 11:00 hod. V tomto čase občané, kteří vlastní
nemovitost v naší obci, zde mohou odložit nevyužité věci a zároveň v případě potřeby si můžou zde
vybrat věci, které dál využijí.
Odpadů neustále přibývá, proto prosím a apeluji na všechny občany, aby důrazně třídili a využívali i tím
R-USE centrum ve středu obce. Často se stává, že i v komunálním odpadu z naší obce najdeme plast,
papír a to je zbytečné. Obce včetně naší obce tím pádem platí daleko vyšší poplatky svozové firmě a je
zde nasnadě informovat, že platba za odpady se bude v budoucnu výrazně zvyšovat hlavně díky přijetí
nového Zákona o odpadech.
Dovolte mě, vážení čtenáři zpravodaje, popřát Vám hezké babí léto a nastupující podzim, pěstitelům a
zahrádkářům dobrou úrodu a dětem a učitelům co nejdelší setrvání ve školách. Musíme věřit, že snad
už nedojde k dalším vládním omezením a nařízením.
Mgr. Jarmila Melichaříková, starostka obce

POZVÁNKA NA RYBÍ HODY
1.10. – 3. 10. 2021 Hospoda v obecním domě pořádá „RYBÍ HODY“, všichni jsou srdečně
zváni, bližší informace jsou umístěny na vývěskách obce, případně na webových stránkách
www.hospodavobecnimdome.cz.

Volby do Parlamentu ČR
OZNÁMENÍ
o době a místě konání parlamentních voleb
Starostka obce Velká Lhota podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
oznamuje:
1. Volby do Parlamentu ČR se uskuteční:
- v pátek dne 8. 10. 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
- sobotu dne 9. 10. 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb do Parlamentu ČR:
- ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost – zasedací místnost Obecního úřadu ve
Velké Lhotě, Velká Lhota č. p. 33, 757 01 Valašské Meziříčí (pro voliče trvale bydlící
v k. ú. Velká Lhota u Valašského Meziříčí).
- ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost – malý sál Obecního domu v Malé
Lhotě, Malá Lhota č. p. 62, 757 01 Valašské Meziříčí (pro voliče trvale bydlící v k.
ú. Malá Lhota u Valašského Meziříčí).
3. Voliči bude umožněno hlasování v parlamentních volbách poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, platným
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky a nebo cestovním
průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady nebude mu
hlasování umožněno.
4. Každý volič musí vstoupit do budovy místa konání voleb pouze s ochrannou rouškou a
před vstupem do volební místnosti použije přichystanou dezinfekci. Dále je vhodné
z hlediska hygieny, aby si každý přinesl své vlastní psací potřeby, děkujeme za
pochopení.
5. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková komise hlasování neumožní.
7. K zajištění pořádku a důstojného průběhu v hlasovací místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v
územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V
takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. PROTO PROSÍM VŠECHNY VOLIČE
POKUD BUDOU MÍT ZÁJEM, AŤ SE TELEFONICKY OZVOU NA OBECNÍ ÚŘAD DO
8. 10. 2021 – tel. 602 511 349 nebo na tel. 571 638 010.
Mgr. Jarmila Melichaříková, starostka obce

Finanční úřad informuje
Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje veřejnosti, že Územní pracoviště ve Valašském
Meziříčí je od 19. 7. 2021 přemístěno do budovy na ulici Zašovská 100, 757 01 Valašské
Meziříčí.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU,
ELEKTROODPADU A OBJEMNÉHO ODPADU
společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v
souladu
s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou
organizuje sběr nebezpečného odpadu, elektroodpadu a objemného odpadu
formou pojízdné sběrny.
V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu,
odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie
(rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací
přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky,
výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky
postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky,
mrazáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.
Dále můžete při sběru odevzdat objemný odpad např. starý nábytek, koberce, krytiny,
umývadla, WC mísy apod.
Nebezpečný odpad, elektroodpad a objemný odpad bude odebírán vyškoleným
pracovníkem a odvážen z následujících míst v obci dle tohoto časového
harmonogramu:

Datum

Místo

Čas

30. 10. 2021

Malá Lhota – škola

7:30 – 8:25

Velká Lhota – u autobusové garáže 8:30 – 9:10
U obecního úřadu

9:15 – 10:20

Autobusová točna

10:40 – 11:10

Na Kopečku u Šrámků

11:15 – 11:30

U Tatranky

11:35 – 11:55

Na Blatném

12:00 – 12:10

U Pavlů – u obecního domu

12:40 – 13:00

POZOR: Elektroodpad můžete opět odevzdat Sboru dobrovolných hasičů na
Velké nebo na Malé Lhotě.
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