ZPRAVODAJ

OBCE HORNÍ LHOTA
srpen 2016

Vážení občané,
doba prázdnin a dovolených se pomalu blíží ke konci, ale práce na investičních
projektech obce je naopak na začátku.
Povinnost vypisovat výběrová řízení na dodavatele stavebních prací musí být
samozřejmostí, ale uzavřít smlouvu s dobrou firmou je spíše štěstí.
Proč o tom píši ?
Dodavatelem stavebních prací rekonstrukce hřbitova je firma CONTROLSTAV
s.r.o, Dolní Lhota a určitě se shodneme na tom, že jejich pracovní nasazení je
velmi dobré, včetně vzájemné komunikace odběratele s dodavatelem. Dohodnutý
termín ukončení stavby koncem října 2016 je zcela reálný.
Na straně druhé dodavatel stavebních prací rekonstrukce schodišť bývalé školy
firma MONSTAVBY MORAVA s.r.o. je naprosto neschopná. Dne 15. 8. 2016
nám mělo být předáno kompletně opravené schodiště, ale místo toho jsme viděli
jen torzo osekaného skeletu. Reakce byla velmi rychlá. Firmě byla vypovězena
smlouva a řízení prací převzal starosta s místostarostou. Efekt se dostavil ihned.
Druhý den ráno noví pracovníci zahájili opravy. Situace je vážná natolik, že se
velmi rychle blíží zahájení provozu MŠ, školní rok 2016/2017 a je nutné zajistit
minimálně provizorní přístup do školky. Z technologických důvodů prací
na rekonstrukci jsme po konzultaci s vedoucí učitelkou Bc. Blankou Kozákovou
museli zrušit provoz MŠ v posledním srpnovém týdnu a dohodnout náhradní
pobyt dětí v MŠ Velká Polom.
Za vzniklou situaci se rodičům a dětem omlouvám. Doufám, že přijatá opatření
budou účinná a plynule budeme pokračovat v dalších činnostech této stavby.
Dle mého názoru odtěžení a odvoz přesypaného materiálu z bývalé skládky
pokračuje pomalu. Ředitel společnosti Ostravské stavby s.r.o. mě ubezpečuje,
že vše bude dokončeno ve sjednaných termínech. Doufám, že jeho slova budou
naplněna.
Touto cestou chci poděkovat za aktivní přístup brigádníkům TJ Sokol Horní Lhota
za vybudování víceúčelového sportovního hřiště na Vinohradu. Slavnostní
otevření se uskutečnilo v sobotu 6. 8. 2016 za účasti stolních tenistů z Číny. Jejich
exibiční vystoupení v tělocvičně budovy bývalé školy zanechalo nezapomenutelné
zážitky.
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Fotbalový oddíl FC Horní Lhota postoupil do vyšší soutěže a musel změnit
termíny fotbalových utkání z důvodu prováděných oprav povrchu fotbalového
hřiště. Doufám, že nenapadne žádného „šíleného motorkáře“ realizovat se
na opraveném povrchu fotbalového hřiště.
V pátek 13. května 2016 se delegace z Horní Lhoty zúčastnila slavnostního večera
konaného u příležitosti předávání ocenění Cena města Česká Třebová KOHOUT
2015. Součástí tohoto večera bylo předání mimořádného ocenění Cena starosty
města Česká Třebová, které při příležitosti 70. výročí spolupráce získala i obec
Horní Lhota.
V sobotu 14. května 2016 pokračoval program na fotbalovém stadionu
Pod Jelenicí, kde se uskutečnilo přátelské fotbalové utkání. Na hřišti vystoupily
mažoretky z Horní Lhoty, které se nejdříve představily i v českotřebovském
domově pro seniory.
O této akci připravujeme samostatnou prezentaci.
V prosincovém zpravodaji jsem informoval uživatelé nemovitostí v Zátiší, že byly
předány podklady Stavebnímu úřadu Velká Polom pro vydání územního
rozhodnutí vodovodu. Dne 29. 6. 2016 se uskutečnilo veřejné ústní jednání
a ke dni vydání zpravodaje nám nebylo doručeno oficiální stanovisko. Začínám
nabývat přesvědčení, že vyřízení papírových záležitostí trvá déle než zrealizovat
stavbu.
Pozvánka na besedu s policisty PČR.
Obec Horní Lhota ve spolupráci s policisty PČR zvou seniory a občany na besedu
s tématikou zaměřenou na bezpečnost občanů před kriminálními živly, např.
domácí násilí páchané na seniorech, bezpečné chování seniorů na internetu a
sociálních sítích, lákání peněz z občanů pod záminkou příbuzných, praktiky
některých podomních prodejců apod.
Beseda se uskuteční ve středu 7. 9. 2016 od 17.00 hod. v zasedací místnosti
budovy bývalé školy.
Na základě připomínky z jednání ZO byla požádána Policie ČR a Městská policie
Ostrava o zvýšený dozor v obci a chatovištích zaměřený zejména na dodržování
povolené rychlosti vozidel.

Autorem příspěvku je Ing. Jaroslav Berger.
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