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Vážení občané,

informuje
Termínu svozu pro rok 2011

komunálního odpadu - popelnic
bude každý pátek sudý týden.
poznámka: v prvním týdnu (lichém)

roku 2011 se uskuteční ještě svoz
v úterý 4. 1. 2011 a v následujícím
sudém týdnu bude svoz již v pátek
14. 1. 2011 a pak následuje svoz vždy
v pátek sudý týden = 1x za 14 dnů.

Dle sdělení OZO Ostrava mohou
občané odkládat plechovky do
žlutých pytlů pro plasty. Rovněž
bude nabídnuta možnost odvozu
trávy
prostřednictvím dodaných
popelnicových nádob. O konkrétních podmínkách Vás budeme
informovat na začátku příštího roku.

Svoz velkoobjemového

a nebezpečného odpadu

sobota 4. 6. 2011

v době od 12.00 do 15.00 hod.

sobota 10. 9. 2011

v době od 12.00 do 15.00 hod.

Termíny odvozu plastů
únor
úterý
duben úterý
červen úterý
srpen úterý
říjen
úterý
prosinec úterý

8.2.2011
5.4.2011
14.6.2011
9. 8.2011
4.10.2011
13.12.2011

Na plasty používejte pouze
plastové pytle s logem OZO Ostrava. Žluté pytle na plasty pro
rok 2011 si vyzvedněte na Obecním úřadu v Horní Lhotě v druhé
polovině ledna 2011.

Tř í k rá l ová s b í rk a

Již 11 let je pro nás začátek roku

spojen s Tříkrálovou sbírkou, kdy
vyrážejí koledníci, aby roznášeli
radostné poselství Vánoc – Lásku
a Pokoj – spolu s dary Třech králů
ke všem lidem dobré vůle. Ti pak
mohou svým peněžním darem
přispět na pomoc potřebným.
Tříkrálová sbírka se uskuteční
v naší obci v sobotu 8. ledna
2011 a v neděli 9. ledna 2011.
Žádáme majitelé psů, aby je
v uvedených termínech řádně
zajistili.

konec roku 2010 se nezadržitelně blíží, a je čas si připomenout co se v průběhu roku
uskutečnilo a co nás čeká v roce 2011.
Po říjnové volební euforii se v obci dostáváme do běžného rytmu života.
Vytýčené cíle se nám podařilo splnit a nové akce jsou v plné přípravě.
Jak jsme Vás informovali v minulém čísle zpravodaje byly provedeny
úpravy (chodník, osvětlení a WC) na místním hřbitově. Tato akce byla občany
hodnocena velice kladně a již jsme obdrželi oznámení o schválení dotační platby Státním zemědělským intervenčním fondem ČR. Rovněž máme podepsanou dohodu se
SZIF ČR na dotaci ve výši 672 377,- Kč na výstavbu chodníku na ul. Hlavní. Tato akce
se bude realizovat na jaře příštího roku a obec počítá v rozpočtu s vlastními zdroji
350 000,- Kč.
Státní fond životního prostředí ČR nám doručil akceptování žádosti o podporu se
SFŽP ČR v rámci programu „Zelená úsporám“ na zateplení budovy obecního úřadu
v Horní Lhotě. Očekáváme stanovisko ministra životního prostředí k výši dotace a pak
budeme řešit způsob financování akce.
V průběhu příštího roku je z rozpočtu obce plánována oprava mostu na Staré pile
a úpravy kotelny budovy bývalé školy.
Na začátku příštího roku budeme iniciovat schůzku s vedením SmVaK
Ostrava za účelem projednání možnosti vybudování nového vodojemu v Horní
Lhotě, který by zajišťoval dostatek pitné vody pro stávající odběratelé a chatovou
oblast Zátiší. O výsledku jednání Vás budeme informovat.
Rok 2011 bude pro obec zvláště významným, protože uplyne 570 let od založení naší obce. Budeme usilovat o zapojení široké veřejnosti do průběhu oslav.
Zastupitelstvo obce schválilo na prosincovém zasedání rozpočet
obce
Horní Lhota na rok 2011 a aktualizaci obecně závazných vyhlášek,
a to OZV č. 1/2010, o místním poplatku ze psů, OZV č. 2/2010, o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, OZV č. 3/2010, o místním
poplatku z ubytovací kapacity, OZV č. 4/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. U všech těchto
vyhlášek zůstávají sazby poplatku ve stejné výši. Uvedené dokumenty jsou
zveřejněny na webových stránkách obce Horní Lhota – www.hornilhota.cz.

PF 2011

Vážení spoluobčané přejeme Vám za obec Horní Lhota
příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok
starosta – Ing. Jaroslav Berger

místostarosta – Jaromír Vavrečka

Srdečně zveme občany v pátek 31. 12. 2010 ve 24.00 hod.
na „Novoroční přípitek s ohňostrojem“, který se uskuteční
na náměstíčku v naší obci.
Autorem příspěvků je Ing. Jaroslav Berger.

