Slovo lídra naší kandidátky
Vážení spoluobčané, voliči,
jsem lídrem volebního sdružení Volba pro Lhotku, party
lhoteckých občanů, kteří se ve volbách do zastupitelstva obce
opět po čtyřech letech ucházejí o Vaše hlasy. Naše sdružení
Volba pro Lhotku není anonymní, máme historii, o které se
můžete přesvědčit na stránkách www.volbaprolhotku.cz.
Osobně nejsem v komunální politice nováčkem, ale v zastupitelstvu obce pracuji pro Vás občany již
osmým rokem – v předchozím funkčním období jsem zastávala funkci místostarostky a do zhruba
poloviny současného, právě končícího funkčního období, jsem působila ve funkci starostky obce.
Kvůli politikaření, intrikám, touze po moci a ovládnutí naší obce jsem byla pěticí současných
zastupitelů účelově a bez uvedení jediného důvodu z funkce starostky sesazena. Tato pětice
zastupitelů, místo odůvodnění tak zásadního kroku, se následně chopila nikoliv správy, ale vlády
a moci nad obcí, a to se slovy: „My si to chceme taky zkusit.“ Výsledkem jejich zkoušky je
odcizení obecního úřadu od občanů, absolutně nedostačující informovanost a vytváření korupčního
podhoubí (nebylo např. vypsáno jediné výběrové řízení, přesto byly skoro potají vydávány nemalé
finance z obecní kasy!). Kdo z Vás má přehled, kolik obecních peněz a kam teče?
Chcete být po následující čtyři roky vystaveni neinformovanosti, nerespektování Vašich požadavků,
povýšeneckému jednání a rizikům plynoucích z možného netransparentního a podvodného jednání,
které je podhoubím korupce? Pokud ne, volte naše sdružení Volba pro Lhotku! My jsme v minulosti
prokázali, že víme jak na to. My víme, jak má obec fungovat. Máme znalosti v oblasti fungování naší
obce. Máme léta praxe. Jsme záruka férového jednání. Pomozte nám navrátit obec blíž k Vám,
občanům. Pomozte nám navrátit slušnost a poctivost.
Současná politická situace v naší obci nás rozděluje na dva nepřátelské tábory. Tato situace nastala
po násilné výměně starostů. Současný stav se nám nelíbí. Jsme malá obec s pouhými 327 obyvateli.
Nepřátelství mezi lidmi není všeobecně zdravé, natož pak nepřátelství mezi spoluobčany v tak malé
obci jako je ta naše.
Vedeme volební kampaň, která není založená na pomluvách, ale na skutečnostech, jež můžeme
doložit. My nepomlouváme, jen otevřeně mluvíme o věcech, o kterých jiní raději mlčí – nazýváme věci
pravými jmény a to se mnohým nelíbí, proto pravdu nazývají pomluvou. Znáte to, jakmile někdo najde
odvahu a poukáže na nějakou nepravost, tak je záměrně a účelově označen za potížistu, stěžovatele,
šťourala či lháře apod. Občané, Vy však máte právo znát pravdu!
Nikoho nekopírujeme. Naše volební kampaň i volební program jsou zcela promyšlené a postavené na
znalostech obce. Na všem jsme pečlivě a poctivě pracovali několik týdnů, což je zárukou, že jsme
schopní své sliby dodržet. My po volbách nezměníme názor. My jsme již mnoho let pevní ve svých
postojích.
V souvislosti s volební kampaní nás poněkud zaráží jednak podobnost barevného sladění
propagačních materiálů kandidující protistrany s naším propagačním materiálem a také až téměř
detailní shoda v některých bodech volebního programu. Oni, na rozdíl od nás, své volební materiály
nezveřejňují na internetu a my jim do hlav nevidíme, takže my je těžko můžeme kopírovat, což
bychom z povahy nám vlastní stejně neučinili. Je to náhoda nebo daň za naši otevřenost na našich
webových stránkách?!

STOP INTRIKÁM!

Zabraňme společně nezodpovědnému rozhazování milionů z obecní kasy!
Kanalizace
V naší obci je plánována společností OMEXOM GA Energo s.r.o. rekonstrukce elektrické sítě a na
žádost obce společností SVS, a.s. rekonstrukce vodovodního řadu. Vedení obce přišlo s nápadem, že
během této rekonstrukce by se zrekonstruovala kanalizace v dolní části obce. Celá akce se ze strany
obecního úřadu nese v duchu absolutní nepřipravenosti a nedostatečné informovanosti občanů. Není
vyřešené např. parkování po dobu rekonstrukce. Navíc:
•

Rekonstrukce kanalizace nebyla řádně projednávána v zastupitelstvu a ani s občany,
přestože se občanů bytostně dotýká, a bude obec stát cca 5 mil. Kč, přitom obec ročně
z rozpočtových daní získá pouze cca 3,5 mil. Kč na provoz, platy, údržbu....!

•

Proč pětice zastupitelů odmítla námi vznesený požadavek, aby bylo vypsáno výběrové řízení?
Havarijní stav není totéž co havárie a na rekonstrukce kanalizací v havarijním stavu obce
a města běžně výběrová řízení vypisují.

•

Proč se nepokusili vysoutěžit nižší cenu vypsáním výběrového řízení?

•

Proč vedení obce tuto rekonstrukci kanalizace zadalo bez výběrového řízení firmě SČVK, a.s.,
která má napojení na firmu SVS a.s.?

•

Proč nepožádali, jako jiné obce, o dotaci? Vyčerpáním cca 5 mil. Kč z našetřených finančních
zdrojů obce nezbude dostatečné množství finančních prostředků pro další rekonstrukce
veřejné kanalizace a to chtějí ještě budovat cyklostezku za 10 mil. Kč! Další rekonstrukce,
včetně cyklostezky, uvažují realizovat z úvěru. Ten by mohl narůst bez úroků minimálně na
cca 40 mil. Kč, a to neznáme náklady spojené se změnou územního plánu. Je nutné obec
zadlužit na mnoho let? Zvládne obec splácet úvěr včetně úroků, aniž by musela mnoho let
řešit jen nejnutnější provozní náklady?

•

Proč odmítli hledat i jiné výhodnější možnosti odkanalizování?

•

Proč rekonstruují kanalizaci s výpustí odpadních vod do Labe, když k tomuto vypouštění
nemá obec povolení? Jaké má tato varianta uplatnění do budoucna, když nás bude stát
5 mil. Kč, což pro naši obec není zanedbatelná částka?

•

Labe není nějaký potok, ale evropsky významná řeka. Z tohoto titulu a také proto, že
Evropská unie poskytla členským státům obrovské finanční prostředky na řešení
(odkanalizování) odpadních vod, dá se očekávat, že do budoucna se pravidla pro vypouštění
odpadních vod ještě zpřísní. Přesto chce současné vedení obce realizovat rekonstrukci
kanalizace způsobem, který je v rozporu s právními předpisy a opětovně vypouštět i nečištěné
odpadní vody do řeky Labe, k čemuž nemáme ani platné povolení. Takovéto konání může do
budoucna znatelně poškodit naši obec. A že to není nějaké nesmyslné strašení dokazuje
skutečnost, že už v roce 2009, kdy nároky na vypouštění odpadních vod byly výrazně nižší,
nám Odbor životního prostředí MěÚ Lovosice pohrozil pokutou až 10 mil. Kč a vznesl
požadavek na odkanalizování naší obce na centrální čističku odpadních vod do Litoměřic
(kopie je uveřejněná na našem webu www.volbaprolhotku.cz).

•

Proč včas neinformovali občany, kterých se rekonstrukce týká, aby si naspořili dostatek
hotovosti pro případné opravy přípojek (výkopové práce, bourací...)?

•

Proč tak pospíchali a rekonstrukci objednali u zhotovitele týden před volbami?

•

Proč odmítli náš návrh, vyjednat odložení této akce na jaro, kdy se má uskutečnit
rekonstrukce elektrického vedení a mezitím vyběhat dotaci? Proč se má na jaře obec
znovu rozkopat, když se mohlo na jaře udělat vše najednou?

STOP KORUPČNÍMU PODHOUBÍ!

Cyklostezka
Nesmyslný, z hlediska bezpečnosti pěších ne zcela bezpečný a předražený projekt, na jehož
projektovou dokumentaci bylo bez vědomí zastupitelstva a občanů vydáno 85 tis. Kč. Problematiku
cyklistické dopravy lze řešit jiným a mnohem levnějším řešením.
•

Potřebujeme skutečně cyklostezku v délce půl kilometru při hlavní silnici na trase
Lhotka n.L. – Malé Žernoseky, která by začínala v esovité zatáčce a končila u autobusové
zastávky na hranici s obcí M. Žernoseky?

•

Proč současné vedení obce vydalo z obecní kasy 85 tis. Kč za vypracování studie
proveditelnosti této cyklostezky, aniž by o tom veřejně informovalo?

•

Z čeho chce současné vedení obce hradit výstavbu cyklostezky za 10 mil. Kč, když už
5 mil. Kč vydá za rekonstrukci části kanalizace ve spodní ulici? Současné vedení uvažuje
o úvěru pro obec. Potřebujeme obec zadlužit?!

•

Proč vedení obce neakceptuje žádost o vybudování pěší stezky/chodníku (viz. otevřený dopis
k nahlédnutí na našich webových stránkách www.volbaprolhotku.cz), který mimo jiné sepsal
a podepsal jeden člen současného vedení obce, který otočil o 360° a začal tvrdošíjně
prosazovat cyklostezku?

•

Proč současné vedení obce neakceptuje projevenou vůli občanů a jde proti nim? Co je za
tím?

•

Proč se nepokračovalo v započatých a zastupitelstvem obce schválených pracích vedoucích
k vybudování právě žádané pěší stezky/chodníku? Proč byly tyto práce po výměně starostů
zastaveny?

Změna územního plánu (na objednávku?)
•

Proč nás vedení obce lživě informuje o změnách územního plánu?

•

V Informačním listu OÚ č. 1/2018 jsme se dočetli o rozčarování se nad změnou stupně
ochrany pozemků na vyšší. Přitom před čtyřmi měsíci při veřejném projednání návrhu
územního plánu konaném na obecním úřadu bylo pořizovatelem do záznamu o průběhu
jednání doslova napsáno: „Byla vedena debata ohledně změny tříd ochrany zemědělského
půdního fondu, které je však zpracovatel povinen převzít podle právního stavu v území.“ Proč
v květnu změnu stupně ochrany přijali jako hotovou a správnou věc a v srpnu byli nad touto
změnou rozčarováni?

•

Kdo vůbec potřebuje totální změnu navržených pozemků pro zástavbu?

•

Kdo má enormní zájem zastavět všechny pozemky nad silnicí až k trati?

•

Proč se nepracuje s původním návrhem územního plánu?

•

Obec změnou územního plánu nezíská žádné finanční prostředky z prodeje pozemků. Proč je
potom v územním plánu uvedeno, že ten, kdo vyvolá změnu územního plánu (což je obec)
bude hradit infrastrukturu (komunikace, sítě, veřejné osvětlení ….)? Proč tyto náklady nejdou
za majiteli pozemků, ale má je hradit obec?!

•

Proč se mají vyvlastnit soukromé pozemky pro výstavbu nesmyslné apendixové cyklostezky?

•

Proč se současné vedení obce snaží prosazovat zájmy soukromých osob a nehájí zájmy
obce? Změna územního plánu umožní výstavbu až 90 nových rodinných domů, obec se
může rozrůst až o 360 obyvatel z dnešních 327. Jedná se o velký nárůst a obec po stránce
infrastruktury není na takový přírůstek připravena. Územní plán by měl sloužit obci a kopírovat
zájmy a potřeby obce a jejích občanů, vždyť změnu územního plánu platí obec a peníze to
nejsou malé. Potřebujeme tak drastický nárůst obce?!

STOP LŽÍM A POMLUVÁM!

Vážení občané, voliči, již brzy se otevřou volební místnosti a my svými hlasy zvolíme nové
sedmičlenné vedení naší obce. Zvolíme zastupitele, kteří by po následující čtyři roky měli kromě
zodpovědného a hospodárného řízení naší obce také plně hájit její zájmy a zájmy nás občanů.
Pojďme 5. - 6. 10. 2018 k volbám a volme s rozmyslem. Volme jen takové lidi, o kterých jsme
přesvědčeni, že nás po volbách nezklamou. Pojďme k volbám a rozhodněme o dalším osudu nás
všech. Jak budeme volit, tak se nám a naším dětem bude po čtyři roky v naší obci žít! Je to na nás
všech!
Šťastnou volbu, Jitka Limberková

Chcete-li nám pomoci v boji proti korupčnímu podhoubí, lžím a podvodům,
zaškrtněte křížkem pouze velký čtvereček před názvem našeho sdružení, přesně
tak, jak je to znázorněno níže na vzoru hlasovacího lístku.

