ZPRAVODAJ

OBCE HORNÍ LHOTA

červenec 2015

Vážení občané,
v úvodu zpravodaje upozorňuji zájemce o výstavbu RD a jiných objektů na skutečnost, že 31.
12. 2015 končí platnost Územního plánu obce Horní Lhota a změn č. 1., 2. a 3. V této
souvislosti doporučuji zájemcům o výstavbu, aby si ještě v letošním roce vyřídili potřebná
povolení pro stavbu. Na začátku příštího roku bude provedeno pouze vymezení zastavěného
území, a tudíž je velmi pravděpodobné, že se hlavně v okrajových částech obce nebude stavět
až do doby schválení nového územního plánu obce. Magistrát města Ostravy jako pořizovatel
a Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. jako zpracovatel již byli požádání o zahájení
prací na novém územním plánu obce Horní Lhota.
V současné době finišují administrativní práce na realizaci zateplení budovy Obecního úřadu
v Horní Lhotě. Po zastavení programu v roce 2011 jsme provedli pouze výměnu oken
z vlastních finančních zdrojů. V roce 2014 byl program schválen k dalšímu pokračování
a po našem zájmu o další administraci očekáváme rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Předpokládaný termín realizace projektu září – říjen 2015. V rámci stavby bude provedeno
zateplení obvodového zdiva, výměna oken v tělocvičně, zateplení stropu a snížení a zateplení
stropu respíria.
Do konce letošního roku chceme vyřídit stavební povolení na projekt generální opravy
místního hřbitova. Projekt zahrnuje opravu márnice včetně vybudování kolumbária
s kapacitou 18 boxů, čímž dojde ke značné úspoře místa v urnové části hřbitova. Dále bude
pokácena přestárlá zeleň a nahrazena novou. Vstupní část hřbitova bude osazena novým
plotem, vraty a bránou, rovněž dojde k výměně zbývajícího oplocení. Středem hřbitova
povede nová komunikace ze zámkové dlažby s novým mobiliářem a mezi hroby vzniknou
zpevněné chodníčky. Předpokládaný termín realizace projektu bude stanoven na rok 2016
v návaznosti na aktuální finanční možnosti.
Autorem příspěvku je Ing. Jaroslav Berger.
Vesnické sportovní hry 2015
Tato celoroční soutěž 9 obcí o Putovní pohár pro nejsportovnější obec střední Evropy a okolí
dospěla do 20. ročníku.
Jubilejní ročník jsme zahájili velmi dobře. Naši fotbalisté v sálové kopané v Dolní Lhotě
všechny soupeře přehráli a obhájili loňské i předloňské 1. místo.
Další disciplínou byly kuželky v Dobroslavicích. I když jsme pravidelně trénovali, na lepší
než 5. místo jsme nedosáhli.
Následoval stolní tenis v Pusté Polomi, kde již pět let za sebou je pouze jeden vítěz, a to
z naší obce. Přesto to bylo stejně jako u kuželek 5. místo.
Další disciplínou byl badmington v Plesné. Jakoby nám bylo 5. místo souzeno. Chybělo
štěstíčko v podobě dvou košíčků a byli jsme čtvrtí.
Pak následovala naše parádní disciplína - přespolní běh v Hlubočci. Naši hoši suverénně
předstihli ostatní obce (jednotlivci 1., 3., 5., 18.) a zvítězili. Díky tomuto výsledku jsme se
posunuli na průběžné 1. místo.
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Další naší hvězdnou soutěží je volejbal, který proběhl na kurtech ve Vřesině. Letos mužský
tým doplněný dvěma ženami všechny porazil a upevnil si tak průběžné vedení.

Poslední disciplínou před prázdninami – nohejbal proběhl v Horní Lhotě za významné
pomoci našeho nohejbalového oddílu. Naši hoši se po mnoha bramborových medailích
pochlapili a obsadili krásné 2. místo za Velkou Polomí. Vedením VSH byl velmi kladně
ohodnocen nápad vyrazit k této souteži a 20. výročí sportovních her originální medaile.
Po prázdninách se uskuteční poslední čtyři soutěže, přičemž v první polovině září budeme
obhajovat 1. místo v lukostřelbě.
Pevně doufám, že pokud se bude dařit a budeme mít i trošku štěstíčka, tak stupně vítězů nás
neminou.
Autorem příspěvku je Vladimír Parýzek.
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