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Vážení občané,
v posledním vydání zpravodaje krátce vyhodnotím volební období 2014 – 2018.
V úvodu konstatuji, že bylo úspěšné, jelikož jsme splnili volební program a navíc
realizovali i další stavby. Nebudu Vás však unavovat výčtem a popisem
jednotlivých projektů, ty jsou viditelné v běžném životě obce. Ekonomická situace
po celé volební období byla velmi dobrá. Nemuseli jsme přijmout žádný úvěr
a naopak jsme každý rok ukončili s finančním přebytkem.
Musím ovšem dodat, že jedna akce nebyla dotažena do konce, a to vodovod v Zátiší.
Nechci se vymlouvat na to, proč to nešlo apod. Tato stavba byla, je a ještě bude
složitá. Za částečný úspěch považuji, že bylo vydáno územní rozhodnutí, v řešení
je stavební povolení a byl zahájen výběr dodavatele stavby. Nejdůležitější ovšem
bude rozhodnutí zastupitelstva obce, které vzejde z komunálních voleb 5. a 6. 10.
2018. Nově zvolené zastupitelstvo rozhodne také o schválení územního plánu, na
který budou vázány další úkoly a povinnosti.
Závěrem děkuji referentce OÚ paní Aleně Rykalové za každodenní perfektně
odvedenou práci, místostarostovi Jaromíru Vavrečkovi a všem pracovníkům
realizačního týmu, kteří zajišťují denní chod obce. Děkuji zastupitelstvu za velmi
korektní a bezproblémový přístup v řešení problematiky obce. Rovněž děkuji všem
občanům, kteří mi pomáhali plnit náročné úkoly volebního období a přeji Vám
šťastnou volbu.
Autorem příspěvku je Ing. Jaroslav Berger
Jé, jé, jé, kdepak ty fajn holky jsou?
V Mateřské škole v Horní Lhotě se nám v minulém školním roce povedlo něco,
s čím jsem se za dvacet let své praxe nesetkala. V září nastoupilo 24 dětí jako vždy,
ale složení třídy bylo netradiční, 20 chlapců a jen 4 děvčata. Tahle situace nás zprvu
zaskočila, ale nakonec to pro nás byla výborná zkušenost a úžasný školní rok, no
vlastně jako každý jiný.
Složení dětí se v Mateřské škole mění každým rokem. Starší děti odcházejí do školy
a nové malé zase nastupují. Před pěti lety byly počty dětí ve třídách ideální, 12
děvčat a 12 chlapců. Další rok dětí přibylo na celkových 28, ale i tak zůstaly počty
vyrovnané, 14 děvčat a 14 chlapců. Jak ale roky ubíhaly, tak děvčat ubývalo, až
jsme se v tomto školním roce setkaly s naprostou raritou, 20 chlapců a 4 děvčata.
Složení dětí samozřejmě ovlivnilo atmosféru ve třídě. Děvčata si ráda povídají
s paní učitelkou, ráda se chlubí, co mají nového, ráda kreslí a něco tvoří. U
společného povídání se překřikují, která dřív odpoví, mají dobrou fantazii a stále
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nové nápady. Velmi prožívají vzájemné vztahy mezi sebou. Často řeší, která se
s kterou nebaví, která jí co řekla a bohužel ráda žalují paní učitelce. Děvčata nám
ale chyběla. V naší téměř chlapecké třídě probíhal den jinak. Bylo pár chlapců
zvídálků, kteří si rádi povídali s paní učitelkou, hltali nové informace a měli nové
nápady, ale většina z nich přemýšlela jasně: „Bude dnes fotbal nebo nebude?“
Rychle jsme pochopily, že chlapci nemají potřebu nám stále něco sdělovat, chtějí
jasné úkoly a jasné informace a hlavně milují sport a jakoukoli fyzickou práci. Rádi
kopou v hromadě hlíny, pak ji nakládají a odvážejí a skvěle staví ze stavebnic.
Osobně si myslím, že děvčata v tomto školním roce vlastně nijak nestrádala.
Zjistila, že je fajn mít za kamaráda třeba i kluka. Že stačí pár kamarádek, aby si
vytvořily silné přátelství. Že je dobré prožít den s paní učitelkou a jen tak si povídat.
A hlavně, že je dobré mít všechny holčičí hračky pro sebe.
Školní rok utekl jako voda a hodně jsme toho stihli. Oslavili jsme Halloween se
soutěžemi a večerním pochodem, na tři krále jsme navštívili kapličku, kde jsme
zpívali koledy, pořádali jsme již tradiční Maškarní ples a také jsme hledali poklad
velikonočního zajíčka. Na Den země jsme sbírali odpadky v Horní Lhotě a o třídění
odpadu nám přišli povídat žáci ze Základní školy ve Velké Polomi. Navštívilo nás
několik loutkových divadélek a zajímavých osobností. Přijel například ilustrátor
Adolf Dudek, paní Gluchová s fyzikálními pokusy, nebo pan Kubát s hudebním
pořadem Wolfík, který hrál skvěle na klavír. V Horní Lhotě jsme v rámci programu
profese navštívili obchod se smíšeným zbožím, obecní úřad, kotelnu Mateřské školy
a kadeřnictví. Na návštěvu nás pozvala Žanča Ščupalová a učila nás, jak vnímat
svět, hudbu, přírodu a sám sebe. Na výlet jsme jeli hned několikrát, do Loutkového
divadla v Ostravě, do ZOO v Ostravě a na sportovní odpoledne do Háje ve Slezsku.
Uspořádaly jsme tři zajímavé přednášky pro rodiče. Celý rok probíhala pro všechny
děti atletická přípravka za podpory TJ Sokol, která nám pro tuto aktivitu zapůjčila
tělocvičnu a víceúčelové hřiště.
A jak to vlastně bude v Horní Lhotě dál? Z 24 dětí nám polovina odešla do první
třídy ve Velké Polomi a ve třídě málem zůstala ze všech děvčat jen jedna. K zápisu
na nový školní rok jich ale přišlo pět a tak trošku nám vylepší průměr. Už u zápisu
jezdily malé slečny ve třídě s kočárky, vařily kafíčko v kuchyňce a štěbetaly mezi
sebou. Věřím, že nám atmosféru třídy určitě změní.
Školka v Horní Lhotě a celý její areál se nám mění před očima. Už od roku 2011
prochází postupnou rekonstrukcí. Obec je nakloněna našim požadavkům. Letos
prošla velkou rekonstrukcí kuchyň pro výdej stravy a jídelna, před Mateřskou školu
nechala obec instalovat nové logo školky, upravila prostor před školkou
zatravněním a výsadbou nových keřů a v současné době mění oplocení kolem
celého areálu Obecního domu a naší školní zahrady.
Autorem příspěvku je Bc. Blanka Kozáková
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