ZPRAVODAJ

OBCE HORNÍ LHOTA
červen 2019

Vážení občané,
blíží se období prázdnin a dovolených, ale pro vedení obce nastane doba velkého pracovního nasazení.
Bude totiž zahájena výstavba vodovodu v Zátiší. Po nedávném otevření restaurace (v minulosti
s názvem „U Vlasty“) je to další dobrá zpráva pro tuto lokalitu.
Posledním krokem před zahájením stavby vodovodu bylo její financování. Náklady na realizaci činí
7,4 mil. Kč. Jelikož se jedná o lokalitu chatoviště, nelze získat dotaci. Po projednání v zastupitelstvu
obce bylo rozhodnuto o financování prostřednictvím úvěru u KB. Děkuji zastupitelstvu obce
za konstruktivní a vstřícný přístup při schvalování úvěrové smlouvy. Obec začne splácet úvěr v červnu
2020 a skončí v červenci 2027. Stavební práce jsou naplánovány od druhé poloviny června do konce
září 2019. Od 1. 8. 2019 nastanou práce na revitalizaci potoka, které financují Lesy ČR. Jelikož
revitalizace ovlivní stavební práce na vodovodu, nejdříve zahájíme budování úseku od sjezdu z hlavní
silnice (u domu pana Korába) směrem k „Restauraci v Zátiší“.
Zažádat o připojení na vodovodní řad bude možné až po jeho kolaudaci, zaměření a dohodě
s budoucím provozovatelem SmVaK Ostrava. O podmínkách a postupu při zřízení vodovodní
přípojky Vás budeme s dostatečným předstihem informovat.
V současné době probíhá podle harmonogramu rekonstrukce výdejny jídla v Obecním domě. Provoz
společenských salónků znovu zahájíme v průběhu měsíce června, čímž bude ukončena etapa
přestavby suterénní části domu.
Dle zprávy o hospodářských výsledcích obchodního družstva TEMPO zažívá místní prodejna výborné
hospodářské výsledky. Této skutečnosti si všímáme i my občané Horní Lhoty. Byli jsme zvyklí
na střídající se vedoucí (hlavně po inventuře) a neustále se obávali uzavření prodejny. Nastal den, kdy
se v naší prodejně objevila nová sympatická vedoucí, Ing. Michaela Sztefková, a všichni vidíme,
že prodejna začíná prosperovat. Ve zprávě se dále konstatuje, že v roce 2018 byla naše prodejna třetí
nejúspěšnější z celého družstva o celkovém počtu 636 zaměstnanců. K tomuto výbornému výsledku
paní vedoucí za nás nakupující blahopřeji a doufám, že v Horní Lhotě bude pracovat co nejdéle.
Autorem příspěvku je Ing. Jaroslav Berger
Ukončení činnosti Místní skupiny červeného kříže
Ke dni 31. 12. 2018 byla v Horní Lhotě ukončena činnost Místní skupiny červeného kříže. V březnu
2019 jsme odevzdaly účetní knihy a všechny příslušné dokumenty na Oblastní spolek ČČK Opava.
Jménem výboru ČČK děkuji všem za pomoc a spolupráci. Aktivity, které byly pod hlavičkou ČČK
konány budou v obci organizovány nadále. Jedná se o sběr šatstva, který bude opět letos na podzim
a prodej kytiček Den proti rakovině. Ten již proběhl 15. 5. 2019. Na konto Českého dne proti
rakovině bylo přes Českou poštu zasláno 9166,- korun. Děkujeme všem, kteří přispěli. Za dnes již
bývalý výbor ČČK přeji všem pevné zdraví. Ilona Výtisková
Paní Alena Vajdová (lektorka) nabízí kurs trénování paměti. Kurs se bude konat na podzim 2019.
Cena cca 300,- Kč za 10 lekcí. Pokud máte pocit, že neustále něco zapomínáte, kontaktujte p. Ilonu
Výtiskovou, Horní Lhota, Hlavní 59.
Autorem příspěvků je Ilona Výtisková
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Příspěvek TJ Sokol Horní Lhota
I my za TJ Sokol Horní Lhota z.s. bychom Vás spoluobčany chtěli seznámit s fungováním našeho
zapsaného spolku. V letošním roce se událo pár významnějších situací.
Hlavní událostí letošního roku byly volby do Výkonného Výboru, kdy byl zvolen předsedou Ing. Petr
Hrbáč a místopředsedou Martin Petruška. Dalšími členy výboru pak jsou: Ing. Helena Hrbáčová,
Radomír Krčmář, Zdeněk Černý, Marcel Majling a Josef Jandek. Chtěli bychom tímto poděkovat
členům minulého výboru za vynikající úspěchy a neutuchající obětavou a NEPLACENOU práci,
na kterou bude chtít nový výbor navázat.
Jak již bylo mnohokrát zmiňováno na členských schůzích, výnosy z činnosti turistické ubytovny měly
v posledních letech klesající tendenci. A výhled na roky budoucí avizoval prodělečnou činnost.
Na základě těchto skutečností byly po dohodě se starostou obce Ing. Bergerem stanoveny podmínky
odstoupení od provozování turistické ubytovny. Při jednáních nám bylo garantováno ponechání
tělocvičny pro provozování činností spojených s TJ Sokol, ponechání kanceláře pro činnosti
Výkonného Výboru a navýšení roční dotace ze strany obce Horní Lhota. Následný provoz prostor
bývalé školy bude zpět v režii obce a bude sloužit pro zajištění služeb občanům Horní Lhoty.
Další činností je zřízení snowboardového kroužku panem Josefem Jandekem ve spolupráci se
společností Vaňkův kopec s.r.o. a kroužku všeobecné tělovýchovné průpravy s paní Kalandrovou.
V minulých dnech jste dostali do schránky seznámení s následujícím projektem, ve kterém chce nový
výbor pokračovat. Jedná se o vybudování dětských hřišť a rozšíření mimoškolních aktivit dětí a
mládeže v Horní Lhotě. Pokud jste si daný leták přečetli, tak víte, že budeme potřebovat s tímto
projektem finančně pomoci a budeme velmi rádi za Vaše sponzorské dary - i malý příspěvek může
velmi pomoci. Zatím poslední projekt „Vybudování multifunkčního hřiště Vinohrad II“ se nám jeví
jako velmi zdařilý a je hojně a bezplatně využíván dětmi a mládeží. Po téměř tříletém provozu, kdy
se hřiště přes noc nezamyká, nejeví velké známky poškození, a i děti se k němu chovají hezky. I proto
chceme v této činnosti pokračovat.
Jak jste mnozí zaregistrovali, v letošním roce se konalo v Ostravě mistrovství světa v parahokeji.
V týmu České republiky má Horní Lhota své zastoupení v osobě Martina Kudely. TJ Sokol poskytl
M. Kudelovi dar 5000,- Kč a tak alespoň malou měrou přispěl ke konečnému 4. místu českého
mužstva.
TJ Sokol pořádá mnoho sportovních i nesportovních akcí nejen pro děti a mládež a v nemalé míře
přispívá k rozvoji kulturního dění v Horní Lhotě. Např. v rámci stavění májky byla připravena
pro děti stezka odvahy, která se setkala s velmi kladným ohlasem. V rámci těchto akcí se angažují i
nečlenové v pořádání různých atrakcí a tímto bychom chtěli Všem za toto poděkovat. O daných akcích
bychom Vás rádi aktivněji informovali na webových stránkách, facebookovém profilu, formou
různých letáků a členové Sokolu budou informováni prostřednictvím SMS zpráv.
Chtěl bych jen připomenout, že veškerá tato činnost je dobrovolná, neplacená a prováděna v osobním
volnu. Chtěl bych Vás občany poprosit za shovívavost při dílčích přešlapech, a zároveň vás vyzvat,
abyste se i vy aktivně zapojili do pořádání různých akcí a projektů a neházeli si tzv. klacky pod nohy.
Společně dokážeme více.
Sportu Zdar
Martin Petruška
Místopředseda TJ Sokol Horní Lhota, z.s.
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