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Vítáme Vás u nového zpravodaje Volba pro Lhotku,
vydávaného stejnojmennou neziskovou organizací.
Naším cílem je chránit prostředí, ve kterém všichni
žijeme a informovat o dění v obci, které může běžnému člověku zůstat skryté. Budeme Vás upozorňovat
na nepříjemnosti, které se v naší vesnici dějí
a pravidelně podávat jasné informace o dění v naší
obci, ke kterým se jinak zřejmě nedostanete.

V březnu si dáme volební
repete...
Čekají nás nové volby, to už většina z nás ví. Hodně
lidí si zřejmě položilo klasickou otázku „Proč?“.
Máte-li zájem, následující řádky nově vzniklého
zpravodaje, který vydává nový spolek Volba pro Lhotku s cílem chránit lhotecké životní prostředí a prosazovat otevřenost věcí obecních, vám mohou nabídnout několik důvodů.

Když jsme bez peněz my, vy budete
taky!
V případě dvoutisícových dotací byly splněny všechny zákonné náležitosti
a zastupitelstvo obce svým usnesením rozhodlo o jejich vyplacení občanůmžadatelům. Co je jednou takto schváleno, musí být vyplaceno a starosta, ani
nikdo jiný, nemá právo rozhodnutí zastupitelstva pozastavit, natož zrušit.
Ostatně, rekonstrukce kanalizace za 5 milionů korun, i rekonstrukce
obecních bytů za 1 milion korun také pokračují podle plánu a finanční
náklady na tyto akce budou ještě před novými volbami zaplaceny. Tak proč
by situace s dotacemi, za zlomek ceny (cca 300 tis. korun), měla být něčím
výjimečným? Důvod k nevyplacení peněz skutečně nebyl. Členové současné
Volby pro Lhotku se v roce 2014 výrazně zasadili za zavedení finančních
dotací občanům a neměli tudíž nyní sebemenší důvod narušovat jejich
vyplácení. Peníze mohly být vyplaceny přesně podle plánu.

Zakládajícími členy spolku
Volba pro Lhotku, který
bude chránit naše životní
prostředí a informovat Vás
o dění v obci jsou Jitka
Limberková, Marie Marčaníková a Roman Krch.
Ti všichni se rozhodli vzdát
se všech odměn plynoucích
ze zvolené funkce v zastupitelstvu obce a nepodpořit
vládnutí současného starosty
pana Nedorosta a jeho nejbližší spolupracovnice Hany
Veselé.

Pravdou nicméně je, že nekompletní zastupitelstvo nemůže rozhodovat o své vlastní gáži, kterou si po volbách
musí určit. Pokud tedy uskupení kolem pana Nedorosta a paní Veselé plánovalo zvednout si odměny za své
funkce, nemohlo to udělat. A když si nemůžou polepšit ti nahoře, jen těžko jsou ochotni přilepšit většině pod
nimi. Třeba i z frustrace nad neuskutečněným vládnutím si tak vzali za rukojmí všechny ty, kterým měly být
peníze vyplaceny a znepříjemnili jim čas, který má být nejštědřejší – čas předvánoční.

Rozkopat – Zalít – Rozkopat
Takovýmto stylem obhospodařujeme naši zahrádku,
půdě to prospívá a my jsme pyšní na to, co nám vyrostlo. Naši radní v čele s panem Nedorostem ale
stejný postup zvolili při modernizaci kanalizace
a elektřiny.
Dolní ulice byla rozkopaná opravdu dlouhou dobu.

Bláto, špína a prach se tamním obyvatelům valily do
domovů několik měsíců. Za tu dobu se vyměnila
kanalizace, ale že by se do země dala při jednom
i elektřina, to bohužel ne. Proběhly sice malé přípravy, ale to nic nemění na tom, že těžké stroje do
ulice budou muset vjet znovu. Zase nám znemožní
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otevřít si okna a budou nám po určitou dobu snižovat
kvalitu života.
Každého zřejmě napadne, zda se nedalo postupovat
hospodárněji, vše lépe a důkladněji naplánovat a jestli
bylo nutné realizovat rekonstrukci kanalizace v nej-

méně vhodnou dobu – těsně před volbami a před koncem roku. A ještě to má jeden háček. Nová kanalizace neodpovídá požadavkům Evropské unie… Takže
se připravme – zanedlouho nám vesnici rozkopou
znovu. Tentokrát už celou. A my to budeme muset
opět zaplatit!

Havarijní stav? Ne, havarijní řešení.
Pouhých 22 dnů před konáním voleb starosta obce Nedorost a spol. prosadili rekonstrukci kanalizace v dolní
části obce. Narychlo, bez výběrového řízení, za 4,8 milionů Kč!

„Nechápu, proč se to teď dělá, když se to napojuje zase do Labe.
Je to práce na h***o a za chvíli se to bude muset dělat znova.“
(Citován stavební dělník, který nechtěl být z pochopitelných důvodů jmenován.)
V obci Boleradice, například, byla podobná rekonstrukce havarijního stavu kanalizace realizována s výběrovým
řízením za 2,6 milionů Kč. O téměř polovinu levněji! A podobných případů lze nalézt mnoho. Neudělalo by
vám také přebytečných 2,2 mil. na účtě radost?

Pomoc se nám bude hodit
Spolek Volba pro Lhotku tady zůstane, ať se u nových
voleb stane cokoli. Rozumíme nechuti jít k volbám
znovu. Budeme respektovat výsledek, ať bude
jakýkoli, bude-li ho dosaženo dodržením pravidel
svobodné soutěže politických subjektů během
předvolební kampaně.
Abychom se mohli zvoleným zastupitelům více dívat
pod ruce a podávat Vám nejlepší možné informace,
zúčastní se členové spolku Volba pro Lhotku
březnových voleb do zastupitelstva obce pod
hlavičkou sdružení nezávislých kandidátů a Vy jim
budete moct dát svůj hlas. Aby to vůbec bylo možné,
potřebujeme do 9. ledna sehnat podpisy alespoň od 29
občanů, bez nichž naši členové kandidovat nemohou.
Podpis Vás k ničemu nezavazuje, můžete se
rozhodnout k volbám vůbec nejít nebo volit kohokoli
jiného. Svým podpisem nám pouze umožníte voleb se
zúčastnit a rozšířit tak nabídku lidí, ze kterých budete
moct u voleb vybírat.

Spolek
Volba pro Lhotku
vaše cesta k informacím

I když se třeba do
zastupitelstva
nikdo
z našich
členů nedostane,
Chcete dostávat zpravodaj
spolek tady pro
Volba pro Lhotku s jednoVás
zůstane
denním předstihem na Váš ea bude Vás informail?
movat
o všem
podstatném. BuK odběru elektronické verze
deme se účastnit
se můžete přihlásit na e-maiveřejných zaselové adrese:
dání, sbírat pro
zpravodaj@volbaprolhotku.cz
Vás
informace
a pravidelně Vás
informovat. Protože je o čem.
Chcete-li nás svým podpisem podpořit, naši členové
brzy vyrazí do ulic podpisy sbírat. Mají se zastavit
i u Vás? Dejte nám to prosím vědět na e-mailovou adresu spolek@volbaprolhotku.cz.

Kolektiv našeho spolku Vám přeje hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a úspěchů
v nadcházejícím roce 2019.
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