
Členská schůze SDH  Semínova Lhota „1“  
konaná 10. června 2016 od 19,30 hod. v „Baráčku“ 

 

 
Vážení přítomní, členové Sborů dobrovolných hasičů, Vážení hosté,                                                                                                        

dovolte, abych Vás jménem výboru SDH přivítal na naší členské schůzi a tímto jí i zahájil. 
 

Děkuji, že jste přišly v tak hojném počtu, budeme dnes řešit velmi důležitou věc nejen pro naše SDH, ale i všechny spoluobčany naší Obce. 
 

Hlavním projednávaným bodem dnešního jednání je návrh skupiny našich spoluobčanů na přístavbu pergoly ke zbrojnici. Dovolil bych si 
k tomu připojit i projednání z mého pohledu necitlivého stávajícího umístění oplůtky na komunální odpad nalepené na zbrojnici. 
 

Jak by zbrojnice vypadala s oplůtkou pro odpad a přistavenou pergolou uvidíte na posledních stránkách dokumentů, které jsem pro Vás připravil. 
Poprosím Aničku, aby dokumentaci rozdala, je toho 30 kompletů, takže rozdat poprosím tak, aby se dostalo rovnoměrně na všechny, partnerům 
vedle sebe snad postačí jeden výtisk, vezměte si to klidně domů, na koho se nedostalo, přijďte za mnou, rád to vytisknu nebo pošlu email v PDF.  
 

Obecně za sebe mohu říci, že mám respekt a úctu k poctivé práci našich předků a myslím si, že kostelíky, kapličky, zbrojnice atd. postavené 
většinou velmi citlivě a vkusně našimi předky by se měli maximálně udržovat a chránit a nemělo by se zasahovat do jejich původní podoby. 
Nalepená oplůtka pro odpad a opět nalepená pergola ke zbrojnici je z mého pohledu necitlivé řešení, které nevratně poškodí vzhled zbrojnice. 
 

Vím, že zastupitelstvo Obce chce dosloužilou oplůtku na odpad aktuálně nahradit novou (nalepenou na zbrojnici jako je nyní, jen „neprůhlednou“) 
a vím, že skupina spoluobčanů zvažuje přístavbu pergoly ke zbrojnici, na kterou Obec přislíbila finanční prostředky… VZHLEDEM K TOMU, ŽE 
SE DOMNÍVÁM, ŽE SPOLEČNĚ MŮŽEME NAJÍT LEPŠÍ ŘEŠENÍ, tak jsem se jako občan Lhotky i jako starosta našeho SDH rozhodl jednat… 
 

Poslal jsem na Obec náčrt s naznačenou zvažovanou pergolou a stávají oplůtkou na odpad, s komentářem o pozdržení, než si to projednáme.  
Současně jsem na Obec poslal i urgenci k řešení reklamace poškozeného hydrantu a silnic při stavbě kolejí…, a nedořešenou část okolí tratě, 
přístupu k zastávce ze strany od Šťastných - Janoušků, kde je v úseku cca 20 m, mezi dvěma sloupy hlína a popel, za mokra je to na gumáky…,              
zde myslím mohla Obec s firmou stavějící trať vyjednat alespoň štěrkovou cestičku = fota urgovaného na Obci Vám ukáži i na LCD. 
 

Zbrojnice je v majetku Obce, tzn. „patří nám všem“, náš hasičský Sbor jí má od Obce pouze propůjčenu k užívání…, stejně tak i Baráček… 
Domnívám se, že tak zásadní změnu vzhledu zbrojnice, kterou by NECITLIVÁ přístavba pergoly jistě byla… MUSÍ ODSOUHLASIT nebo lépe 
NEODSOUHLASIT NEJEN ČLENOVÉ NAŠEHO SDH, ALE I OSTATNÍ AKTIVNÍ OBČANÉ NAŠÍ OBCE… Proto jsem inicioval pozvání                         
i nečlenů SDH, spoluobčanů, hostů a proto i poprosím naši členskou základnu SDH, aby umožnila nečlenům - hostům vyjádřit se a hlasovat…  
 

V dokumentaci, kterou jsem pro Vás připravil, máte můj návrh ke zvážení jak postupovat s opravou zbrojnice, s opravou Baráčku a případně                                          
i s dalším rozvojem v naší Obci v následujících letech… Jednotlivé body si Vám dovolím přečíst a případně okomentovat…, k tomu jsem připravil 
i fotodokumentaci aktuálního stavu zbrojnice a Baráčku, kde i v detailech uvidíte, jak jsou obě stavby neudržované… a co potřebují opravit… 
 
Věřím, že SPOLEČNĚ NAJDEME LEPŠÍ ŘEŠENÍ VZHLEDU ZBROJNICE, než je ke zbrojnici nalepená oplůtka na odpad a pergola.  
Václav Lhoták - starosta SDH SL1, 602 422 475, sdhsl1.starosta@seznam.cz 


