ZPRAVODAJ

OBCE HORNÍ LHOTA
říjen 2017

Vážení občané,
období dovolených a prázdnin skončilo, a proto dovolte, abych Vás informoval,
co se podařilo uskutečnit a jaké úkoly jsou ještě do konce roku před námi.
Na úvod velmi dobrá zpráva pro vlastníky nemovitosti v Horní Lhotě-Zátiší.
Po vleklém jednání se podařila uzavřít poslední dohoda s vlastníkem pozemku,
po kterém povede trasa vodovodu. Následně se ještě uskutečnil výkup pozemku,
a tím byly splněny podmínky pro zahájení stavebního řízení. Ihned jsem vyzval
pověřenou firmu PROJEKT 2010, aby zahájila potřebné kroky k realizaci této
fáze. Doufám, že Magistrát města Ostravy, oddělení vodního hospodářství bude
reagovat rychle na náš požadavek a nebude docházet ke zbytečným průtahům
s vydáním stavebního povolení.
Právě stavební povolení je jedním ze základních dokumentů potřebných k podání
žádosti o dotaci na stavbu vodovodu. Kromě toho je nutné splňovat další
potřebná kritéria, která nejsou ovlivnitelná obcí. V současné době nechci
spekulovat o jaká se bude jednat a doufám, že vše dobře dopadne.
Další dobrá zpráva je pro čtenáře všech věkových kategorií. Jsme si vědom,
že v době internetu a dalších informačních technologií se kniha „již nenosí“.
Skalní čtenáři možná uvítají zprávu, že jsme vyměnili všechny knihy
v knihovně za žádanější svazky. Chtěl bych touto cestou poděkovat pracovnicím
knihovny z Hradce nad Moravicí za metodickou pomoc a vlastní výměnu knih.
Vám čtenářům přeji příjemné chvíle s novými knihami a paní knihovnici velkou
návštěvnost čtenářů.
V období prázdnin většina občanů jistě zaregistrovala stavební práce
na rekonstrukci chodníku na Vinohradě. Omlouvám se za provozní omezení,
které si vyžádaly některé stavební činnosti. Stavba byla provedena
v dohodnutém termínu a bez reklamací. Za to patří dík firmě CONTROLSTAV,
s.r.o. Dolní Lhota. Namontován bude ještě sjezd pro kočárky a vozíky. Pozn.: Již
v době rekonstrukce došlo k poškození zabezpečené stavby (pošlapání čerstvě
zabetonovaných schodů !).
Jako nekonečnou stavbu se nám podařilo ukončit opravu schodišť
a navazujících objektů u budovy bývalé školy v Horní Lhotě. Poslední fázi
musel dořešit místostarosta Jaromír Vavrečka svým návrhem a realizací
proskleného zabezpečení s poštovními schránkami, za což mu děkuji.
Při pohledu na nové průčelí budovy bývalé školy vzešel návrh, který jsem ihned
akceptoval, a to vybudování nové okrasné zahrady před budovu. Jelikož
vysazené dřeviny byly průběžně v důsledku špatného stavu vykáceny, oplocení
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bylo zastaralé, začali jsme situaci ihned řešit. Doufám, že počasí nám bude přát
a dohodnutý termín ukončení 15. 10. 2017 bude dodržen.
Na jaře letošního roku byla provedena kolaudace kolumbária na hřbitově.
Na základě této skutečnosti schválilo zastupitelstvo obce podmínky k pronájmu
jednotlivých boxů.
Nový školní rok 2017/2018 v MŠ byl již zahájen, ale přesto se provádí
v dohodnutých termínech výměna podlahové krytiny a nábytku ve výdejně jídla
a jídelně. Z mého pohledu tímto končí průběžná rekonstrukce MŠ Na Kopečku
v Horní Lhotě, jak napovídá nové logo u vstupu.
Na závěr ještě informace o dohodnuté změně termínu rekonstrukce plynové
kotelny v budově bývalé školy na ul. Záhumení 44. Cílem rekonstrukce
je výměna plynových kotlů provozovaných řádově 20 let za nové kondenzační
kotle včetně řídící technologie. Předpokládaný termín realizace byl v září 2017.
Jelikož brzy začaly chladné dny a nechtěli jsme riskovat provozní problémy
v MŠ, byla dohodnuta změna s dodavatelem montážních prací na II. čtvrtl. roku
2018.
Do konce roku přepokládáme také výměnu starého plynového kotle v hasičské
zbrojnici za kondenzační.
Autorem příspěvku je Ing. Jaroslav Berger.
Vesnické sportovní hry 2017
I v tomto roce se naše obec účastní Vesnických sportovních her. Je to již XXII.
ročník. Došlo nejen ke změně vedoucího celých VSH, ale i k velké obměně
soutěžících. Nyní bojuje o vítězství těchto 10 obcí – Dolní Lhota, Horní Lhota,
Jistebník, Klimkovice, Krásné Pole, Olbramice, Plesná, Polanka nad Odrou,
Velká Polom a Zbyslavice. S ohledem na velikost obcí držíme před závěrem
pěkné 5. místo. Byly slabší disciplíny, ale i vítězství našich volejbalistů a stříbro
běžců. Nedařilo se lukostřelcům, i když suverénně zvítězil Martin Konečný.
Poprvé se totiž střílelo v lese a na makety zvířat. Oživením měl být požární sport.
Bohužel absentovaly 4 obce včetně té naší. Věřím, že celkové umístění vylepší
cyklisté a v závěru fotbalisté, kteří této disciplíně již několik let vládnou.
V závěru bych chtěl poděkovat za podporu panu starostovi Ing. Jaroslavu
Bergerovi, všem sportovcům a podpůrnému týmu.
Autorem příspěvku je Vladimír Parýzek.
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