ZPRAVODAJ
PRO LHOŤÁKY
ROČNÍK I

LISTOPAD 2018

ČÍSLO 1

Právě se řeší:
1.
2.
3.
4.
5.

Podoba znaku a vlajky obce
Původní návrhy se nesetkaly s kladnou odezvou – běží nové řízení
Schvalovací proces změny územního plánu č.2
Příprava na výstavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad
Výsadba stromků podél dálnice z dotací Škoda Auto, a.s.
Obr.1 Původní nevyhovující návrh znaku a vlajky
OÚ Písková Lhota vypisuje výběrové řízení na hospodářku obce
Náplň práce: agenda OÚ, účetnictví, archiv. Požadujeme: SŠ vzdělání, práce MS Office. Zájemci mohou
posílat životopisy na piskovalhota@quick.cz. Podrobné informace podá Hana Prskavcová (602622449)

V plánu máme:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Změna autobusové zastávky a přechodu pro chodce u zmrzliny
Oprava budovy dračí sluje v lesíčku
Úsekové měření rychlosti vozidel
Kamerový systém v obci
Fitness park u hřiště na návsi ve staré zástavbě
Místní veřejná sbírka na zvon do kapličky (více viz str.2)

Obr.2 Současná situace u zmrzliny

Podařilo se dokončit:
1.
a)

b)

Ustavení nového zastupitelstva obce Písková Lhota (od 8.10.2018 – do 29.10.2018)
Výsledky voleb do zastupitelstva 6. – 7.10.2018:
Celkový počet hlasů jednotlivých stran byl velice vyrovnaný. Strana č.1 získala 1167 hlasů, strana č.2
1106 hlasů a strana č.3 1118 hlasů. Podle volebního řádu komunálních voleb v ČR dostala každá z
volebních stran do zastupitelstva 3 mandáty s rovnocennými pravomocemi.
Obsazení mandátů jednotlivých stran (jméno-počet hlasů):
• Volební strana č.1: Jaroslav Bahník-220, Vladimír Hercík-197, Ladislav Hendrych-140
• Volební strana č.2 Hana Prskavcová-216, Pavel Šotka-167, Petr Bahník-139
• Volební strana č.3 Žaneta Huková-181, Jiří Mach-148, Jiří Plichta-145
Mezi 8.10. a 29.10.2018 proběhlo několik setkání zástupců jednotlivých stran, kde se řešila zejména
nominace na starostu a místostarostu.
• Volební strana č.1 preferovala na starostu výhradně Jaroslava Bahníka a místostarostu Hanu
Prskavcovou. Záměr byl zřejmý – pokračovat v nastolených pořádcích v obci.
• Volební strana č.2 byla ve svých postojích neutrální a vlivem složení svých mandátů mírně
roztříštěná. Prioritou bylo obsazení postu starosty Hanou Prskavcovou. Pozice místostarosty bylo
otevřené téma k diskusi. Po rozhovorech s oběma stranami nejednotnost mandátů strany trvala.
Většina členů se však názorově ztotožnila se stranou č.3.
• Volební strana č.3 preferovala na starostu rovněž Hanu Prskavcovou a místostarosta byl z počátku
také nejasný. Po vzájemných rozhovorech zástupců stran č.2 a č.3 došlo k dohodě. O výsledku byl na
obecním úřadě osobně informován dosavadní starosta Jaroslav Bahník. Vzhledem k rozbouřené
situaci na závěr funkčního období bývalého zastupitelstva podal svou rezignaci na post zastupitele
Jiří Plichta. Prvním náhradníkem byl podle počtu získaných hlasů Jiří Bret (132 hlasů). V jeho osobě
viděla strana č.3 vhodného kandidáta na post místostarosty. Zpočátku byl tento návrh nešťastně
vykládán jako určité ultimátum, což pochopitelně vzbudilo vlnu nevole. Časem se však vše vysvětlilo
a přešlo do demokratické roviny. (pokračování na str.2)

Připomínky a náměty do zpravodaje posílejte na autora Pavla Šotku pavel.mitch@centrum.cz, nebo přijďte osobně referovat na obecní úřad.
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Podařilo se dokončit:
1.
b)

c)

d)

2.

Ustavení nového zastupitelstva obce Písková Lhota (od 8.10.2018 – do 29.10.2018) - pokračování
• Vyvrcholením jednání byla pracovní porada nově zvoleného zastupitelstva na obecním úřadě dne
22.10.2018. Přítomní byli všichni členové dle výsledků voleb, a také první náhradník ze strany č.3 Jiří
Bret, jelikož již byl znám záměr Jiřího Plichty odstoupit. Hned v úvodu se tak stalo a byla podána
písemná rezignace do rukou starosty. Následoval rozhovor a byly podány návrhy jednotlivých členů
na posty starosty a místostarosty. Z jednání vzešlo, že 5 z 9 členů je pro volbu Hany Prskavcové jako
starostky, a stejný počet je pro Jiřího Breta jako místostarosty. Dále byli domluvení předsedové a
členové finančního, kontrolního, kulturního a sportovního, a také výboru pro stavby a rozvoj obce.
Závěrečnou tečku za podobou nového zastupitelstva udělalo až veřejné zasedání dne 29.10.2018. Zde
byli přítomní obyvatelé obce svědky volby starosty, místostarosty a zástupců jednotlivých výborů.
Hlasování dopadlo dle dohody z poslední pracovní porady:
• starosta: Hana Prskavcová, místostarosta: Jiří Bret
• finanční výbor: předseda – Vladimír Hercík, členové – Petr Bahník, Radek Zahrádka
• kontrolní výbor: předseda – Jiří Mach, členové – Pavel Vondráček, Lukáš Ježek
• kulturně-sportovní výbor: předseda – Žaneta Huková, členové – Pavel Šotka, Klára Valentová
• výbor pro rozvoj obce: předseda – Ladislav Hendrych, členové – Ladislav Horáček, Bahník Jaroslav
Během veřejného zasedání, po ustanovení všech funkcí, došlo k podání písemné rezignace na post
zastupitele od Jaroslava Bahníka. Na jeho místo automaticky nastupuje první náhradník volební strany
č.1 Ladislav Horáček (140 hlasů). Toto rozhodnutí většinu přítomných zaskočilo, ale jde o rozhodnutí
z vlastního přesvědčení. Nezbývá tedy, než poděkovat panu Jaroslavu Bahníkovi za jeho dlouholeté
působení na postu starosty a popřát do dalšího života mnoho zdraví a spokojenosti.
Oprava kapličky + veřejná sbírka na zvon
Oprava kapličky byla dokončena a dotace ve výši 172 599kč přiznána v září 2018.
Z krajského úřadu bylo navíc povoleno uspořádat místní veřejnou sbírku na zvon, který byl za války
roztaven. Občané, kteří chtějí přispět na koupi a instalaci zvonu mohou své dary posílat bankovním
převodem na č.ú.: 115-8339940217/0100, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení (nebudeli uvedeno bude platba anonymní). Přispět je možné také v hotovosti přímo na OÚ do sbírkové
pokladničky. Podrobné informace jsou k dispozici na OÚ.

Kulturně-sportovní komise informuje:
FK Krnsko zve fanoušky na svá utkání (podzim 2018)
NE 11.11. 10:30
NE 11.11. 14:00
SO 17.11. 10:30
NE 18.11. 10:00

FK Krnsko (st.žáci)
Dolnobousovský SK "B"
FK Krnsko (muži)
Skalsko/Katusice (SD)

FC Sporting MB
FK Krnsko (muži)
TJ Sokol Řepov
FK Krnsko (st.žáci)

Sbor dobrovolných hasičů Písková Lhota
přijímá nové členy:
Zájemci bez rozdílu věku a pohlaví se mohou
obrátit na předsedu sboru Jakuba Prskavce,
email: prskavec.j@seznam.cz,
mobil: 732 462 376

OÚ Písková Lhota zve
na divadelní
představení Stará láska
nerezaví:
Odjezd: 26.1.2019 17:00
Cena celkem: 400kč/osobu
Vozidlo: Autobus od OÚ
Vstupenky k prodeji na OÚ od 1.12.2018
Připomínky a náměty do zpravodaje posílejte na autora Pavla Šotku pavel.mitch@centrum.cz, nebo přijďte osobně referovat na obecní úřad.
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