Vážení spoluobčané,
srdečně Vás zdravím při čtení dalšího čísla obecního zpravodaje. Toto
vydání je trochu jiné, než jste byli doposud zvyklí. Došlo ke zvětšení
formátu zpravodaje tak, aby písmo v jednotlivých článcích bylo větší
a lépe se četlo. Tato změna také přináší více prostoru pro umístění
nejrůznějších fotografií. Nejedná se zatím o plnohodnotný časopis, ale spíše o vylepšení
dosavadního zpravodaje bez nutnosti výrazného zvyšování nákladů na jeho vydání. U obcí
podobné velikosti jako Dolní Lhota činí náklady na vydání plnohodnotných časopisů
s profesionálními fotografiemi až 100 000 korun za rok. Tyto prostředky by jsme v naší obci
raději investovali do oprav komunikací a obecních budov. V posledních letech jsme se
setkávali s různými názory na podobu obecního zpravodaje. Někomu vyhovovala stávající
podoba, jiný zase požadoval změnu. I nyní budeme vděčni za Vaše názory a podněty.
Další zvláštností tohoto čísla zpravodaje je, že vychází ještě před konáním řádného
zastupitelstva. Je to především proto, abyste byli včas informování o některých významných
akcích, které se připravují na nejbližší dny.
Jelikož jste již dlouhá léta byli zvyklí na to, že v úvodu zpravodaje byla vždy zpráva starosty
o činnosti Obecního úřadu a Zastupitelstva obce, budu Vás také nyní informovat o všem
podstatném, co bude uvedeno v mé zprávě na příštím zasedání.
Poslední řádné zasedání Zastupitelstva obce se konalo 15. 12. 2014. Co se tedy v obci od té
doby provedlo:

Zimní údržba místních komunikací
V zimních měsících se prováděla zejména zimní údržba, která letos nebyla jednoduchá.
Opakované sněžení mělo za následek, že posypový materiál zapadal sněhem a komunikace
se pak musely znovu vyhrnout a znovu posypat. Intenzivnější sypání zejména svažitých úseků
bylo také vždy v den svozu pevného domovního odpadu. To vedlo ke zvýšení nákladů na zimní
údržbu a k nadprůměrné spotřebě posypového materiálu. Naše obec je na rozdíl od většiny
jiných obcí v okolí velmi kopcovitá. Sebemenší sněhový poprašek, který by jinak
v rovinatějších úsecích nečinil žádný větší problém, činí některé naše ulice naprosto
nesjízdnými. To se bohužel týká i hlavní silnice z Čavisova na Velkou Polom, o jejíž zimní
údržbu se stará Správa silnic Opava. Pro zrychlení a zefektivnění zimní údržby místních
komunikací zakoupila naše obec rozmetadlo, které se zavěšuje za obecní traktor, a které má
rovněž funkci automatického nakládání posypového materiálu. Nakládání pak probíhá tak,
že se rozmetadlo hydraulicky sklopí a traktor s ním nacouvá do hromady posypového
materiálu. Tím se zásobník rozmetadla naplní a následně se hydraulicky zvedne do pracovní
polohy. Tímto rozmetadlem byl nahrazen dosavadní způsob ručního posypu.

Jarní údržba obce
Jarní údržba obce začala zametáním místních komunikací, na kterých se po letošní zimě
nacházelo nadměrné množství posypového materiálu. Ten měl za následek zvýšení prašnosti
při průjezdu vozidel. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o objednání zametacích vozů,
které vyčistily všechny místní komunikace i hlavní silnici rychle a bezprašně.
Dále následovala údržba zeleně. Byl proveden ořez suchých větví na místním hřbitově včetně
pokácení některých suchých a nemocných lip. V době
vegetačního klidu došlo rovněž k pokácení několika stromů
v areálu u restaurace Mokřinka. Jednalo se především o
stromy přerostlé nebo napadené chorobami. Místo nich bude
ve stejném prostoru provedena náhradní výsadba novými
sazenicemi.
V rámci schváleného desetiletého lesního hospodářského
plánu bylo zahájeno odlesnění části obecního lesa podél místní
komunikace na ulici Pod Budkovcem. Po dokončení těchto
lesnických prací bude kolem celého prostoru vybudována oplocenka a les bude znovu osázen
novými sazenicemi.

Dotace na výstavbu
Obec Dolní Lhota požádala o dotaci na rekonstrukci a modernizaci dětského hřiště ve školní
zahradě mateřské školy. Jelikož životnost původních herních prvků skončila, rozhodla se obec
využít vypsaného dotačního titulu a dne 16. 2. 2015 podala žádost o dotaci. V případě přidělení
dotace se výstavba hřiště zahájí s největší pravděpodobností ještě v tomto kalendářním roce.
Jednotlivé sestavy dětského hřiště jsou navrženy tak, aby splňovaly výškové parametry pro děti
předškolního věku. Jako součást dětského hřiště je navrženo také dopravní hřiště, situované
do prostoru současné asfaltové plochy.
V měsíci únoru tohoto roku podala naše obec rovněž žádost o dotaci na výměnu veřejného
osvětlení. Jednalo by se o výměnu svítidel za úspornější typy. Sloupy a kabelové rozvody
zůstanou stávající. V případě přidělení této dotace se výstavba zahájí neprodleně po výběrovém
řízení na zhotovitele stavby.

Další stavební akce
Kromě výše uvedených dotačních akcí připravujeme pro nejbližší období realizaci dvou dalších
akcí, a to:
Zřízení nového přechodu pro chodce na hlavní silnici před Základní školou. Jedná se
o požadavek školské rady, který vychází z obavy o bezpečnost žáků při jejich cestě do školy
a následně také ze školy domů. Přechod bude sloužit hlavně pro děti, které bydlí
v severozápadní části obce, a které přicházejí ke škole po ulici Malá Strana. Jelikož přechod
musí vždy vést z chodníku na chodník, bude i tento vést z chodníku nad hlavním vstupem
do areálu školy na chodník u pomníku T.G.Masaryka. Obě nástupní strany chodníku budou
předlážděny a bude na nich snížená obruba. Přechod bude rovněž osvětlen veřejným
osvětlením, a to protažením ramene ze stávajícího sloupu, který se nachází pod pomníkem
T.G.Masaryka. Součástí přechodu bude také příslušné dopravní značení v obou směrech.
Další připravovanou akcí je snížení podlahy v hasičské
zbrojnici, která se nachází v obecním domě. Snížení
bude provedeno pouze v jedné z garáží, a to v té, ve
které v současné době parkuje požární cisterna, tedy
naše vozidlo Tatra 148. Důvodem je nutnost přípravy
této garáže na novější vozidlo, které nahradí starou
Tatru, jejíž údržba je rok od roku dražší. Všechny
novější typy vozidel jsou vyšší, a proto je nutno tento
prostor upravit již nyní a zvýšit šanci na získání
novějšího vozidla.

Mimo tyto akce obec provádí projektovou přípravu oprav zbývajících obecních budov
a místních komunikací s tím, že v případě přidělení výše uvedených dotací budou přednostně
realizovány akce dotační.

Kontroly
Dne 19. 2. 2015 vykonali pověření pracovníci odboru kontroly a interního auditu Krajského
úřadu MS kraje v Ostravě pravidelnou kontrolu hospodaření obce – bez závad.

Z dalších činností bych rád uvedl pouze ve zkratce
 Z kraje roku došlo v obecní knihovně ke změně vedoucí knihovny, kdy se místo paní Nikol








Juráňové vrátila zpět naše bývalá vedoucí paní Alena Bursíková. Knihovna je otevřena
každé úterý v době od 15.00 do 18.00 hodin.
Byla provedena pravidelná roční inventarizace obecního majetku.
Dne 19.1.2015 zasedala valná hromada Euroregionu Silesia, jehož jsme členem.
Dne 11.2.2015 se uskutečnilo mimořádné ustavující zasedání Zastupitelstva obce,
na kterém byl složen slib nového člena Zastupitelstva obce za volební stranu KDU-ČSL
pana JUDr. Aleše Mika a bylo mu rovněž předáno osvědčení o jeho zvolení. Pan
JUDr. Aleš Miko nastoupil na uvolněný mandát po paní Bc. Dagmar Máchové, která
se ke dni 28.1.2015 svého mandátu zastupitele obce Dolní Lhota vzdala.
Dne 12.2.2015 proběhlo ve Štítině zasedání sněmu dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Matice Slezská, jehož jsme členem.
Dne 27.2.2015 proběhlo povinné bezpečnostní školení zaměstnanců obce.
V neděli 12.4.2015 proběhlo v zasedací místnosti obecního domu vítání čtyř nových
občánků obce. Jedná se o Helen Ježkovou, Adama Hrbáčka, Mikuláše Kostku a Beátku
Dobrušovou.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

www.dolnilhota.cz








Funkcí nového správce skládky byl pověřen pan Zbyšek Dostál, ulice Podjárky 50,
telefon:732 327 480.
Provozní dny skládky:
středa: od 9.00 hodin do 17.00 hodin
sobota: od 9.00 hodin do 17.00 hodin
Vjezd na skládku je povolen pouze za doprovodu správce a je nutné dodržovat jeho pokyny pro
uskladnění odpadu na vyhrazená místa.
Možno uložit:
tříděnou stavební suť (bez plastů, kabelů, sanitárního odpadu, atd.)
zeminu (ornice, podornice)
betony (velikostně pod 0,5 m2)
kamení
Množství max. 10m3 na rodinný dům za rok mimo
bioodpadu.
bioodpad (tráva, ostřihané větve, seno, listí)
Uložení bioodpadu (posekané trávy,větve), a to převážně
v letních měsících bude zabezpečeno na obecním dvorku,
ulice Podjárky, (směr areál Mokřinka), přistavením obecní
vlečky nebo kontejneru. Vše dle pokynů správce skládky, p.
Dostála.
Děkujeme za dodržování pravidel nakládání s odpady.
V případě dalších dotazů, či nejasností, kontaktujte p.Tomáše Hrubého, telefon:724 181 695
Při objednávání odvozů obecním traktorem kontaktujte řidiče traktoru p.Tomáše Procházku,
telefon: 728 465 539 – pouze v pracovní dny v době od 7.00 hodin do 13.00 hodin, popř.
p.Tomáše Hrubého.
Ceník:

uložení na skládku
1 hodina traktoru

100 Kč/m3
420 Kč

V sobotu 9. května 2015 bude proveden svoz tohoto odpadu.
Přistavené kontejnery budou:
- u obecního domu
- na parkovišti areálu Mokřinky na Podjárkách

Doba příjmu:

8.00 – 12.00 hodin

Oznamujeme občanům, že pan Haladej, který provádí v naší obci kominické práce,
bude v Dolní Lhotě tyto práce provádět od 20. dubna 2015.

Ke dni 31.12.2014 skončila platnost smluv o nájmu hrobového místa.
Obecní úřad Dolní Lhota má připravené nové smlouvy, které upravují hlavně cenu nájmu.
Cena nájmu se skládá:
a) z ceny nájemného, které určuje Cenový výměr Ministerstva financí č. 01/2015
b) z ceny služeb, které jsou určeny zákonem o cenách 526/1990 Sb. a prováděcí vyhláškou
č. 450/2009
Vyjádření ceny je v Kč/m2/rok (m2 = výměra hrobového místa)
ad a) nájemné z pozemků pro veřejná pohřebiště v obcích do 25 000,- obyvatel – max.
nájemné je 20,- Kč/m2/ rok.
ad b) služby je nutné stanovit na základě skutečných a prokazatelných nákladů, které se
vztahují k provozu a údržbě hřbitova. V našem případě se jedná hlavně o odvoz odpadů,
spotřebu vody, běžnou údržbu a úklid, sečení trávy, osvětlení. Průměrné náklady za tyto služby
činily v uplynulých 10 letech cca 27.000 Kč ročně. Nejsou zde zahrnuty investiční nákladystavba chodníků, plotu, osvětlení, oprava střechy na budově místního hřbitova a jiné výdaje,
které činily v 10-ti letém období cca 537.000 Kč.
O výši nájemného a ceny za služby rozhoduje
zastupitelstvo obce. To navrhlo a schválilo na zasedání
ZO dne 15.12.2014 usnesením č. 26/2 cenu za nájem
hrobového místa v celkové výši 20 Kč/m2/rok
(nájemné 5 Kč/m2+cena za služby 15 Kč/m2/rok).
-

jednohrob
dvojhrob
trojhrob

3,00 m2
6,00 m2
9,00 m2

600 Kč/10 let
1.200 Kč/10 let
1.800 Kč/10 let

-

urnový hrob

1,00 m2

400 Kč/10 let

Při rozhodování o ceně nájmu a služeb je nutné brát
v úvahu možnost kontroly Finančního ředitelství na správnost vyčíslení nájmu a kontrolu
auditu vzhledem k hospodárnému nakládání s finančními prostředky obce.
Smlouvy o nájmu hrobového místa budou uzavírány od 27. dubna 2015 v úřední dny,
(pondělí a středa ) na Obecním úřadě v Dolní Lhotě.

V těchto jarních dnech
si
připomínáme
události nejstrašnější války v lidských dějinách
a především nezměrné hrdinství těch, kdož se jí
se zbraní v ruce postavili, v ní bojovali a umírali za
svobodu a vítězství nového života a nového lidství.
Psal se rok 1945. Válka, která po šest let přinášela
národům Evropy utrpení a strádání, se blížila ke svému konci. Porážky, jež utrpěly fašistické
armády koncem roku 1944 a 1945, postavily fašistické Německo před neodvratnou katastrofu.
Válečné operace se přenesly i na území Československé republiky. Jedny z nejtěžších bojů byly
svedeny o ostravskou oblast, která byla v té době průmyslovým centrem Československa.
Bojů Ostravské operace se zúčastnila vojska 4. ukrajinského frontu, 1. československé smíšené
letecké divize a 1. československé tankové brigády.
Hlavní úder na Ostravu byl veden přes Háj ve Slezsku a Velkou Polom, odkud měl pokračovat
přes Dolní Lhotu a Čavisov, dále ve směru na Klimkovice.
Napětí vrcholilo také u nás v Dolní Lhotě. Pro obyvatele nastaly dny hrůzy. Němečtí vojáci
ovládli jejich domovy a zabrali také venkovní kryty, které si občané vykopali na svých
zahradách. Ze školy se stal vojenský lazaret. Okolo obce Němci rozestavěli své kanóny, tanky
ukryli do lesů. V dáli již bylo slyšet dunění děl. Obyvatelé se ukrývali ve sklepeních svých
domů. Jen navečer vycházeli ven nakrmit dobytek a poohlédnout se, jak vypadá situace
v sousedství.
K večeru 26. dubna vjíždí do Dolní Lhoty
osvobozenecká armáda a začíná lítý boj, na jehož konci
jsou stovky mrtvých a raněných a také nezměrné škody
na majetku. Při osvobozovacích bojích padlo rovněž
šestnáct občanů Dolní Lhoty.
Boje skončily, zbyly jen hroby a vzpomínky na ty, kteří
obětovali život za naši svobodu.
Nikdy nebudeme mít dost květin a slov k tomu,
abychom dokázali vzdát poctu nejen všem sovětským a
československým vojákům, kteří za osvobození položili životy, ale také abychom co
nejupřímněji vzdali hold a poděkování i všem účastníkům bojů za svobodu, a spolutvůrcům
mírového znovuzrození našeho státu.
Období od konce války může pro mnohé představovat dávnou minulost. Avšak pomíjet tento
krutý čas naší historie by znamenalo vzdávat se našeho nejcennějšího dědictví. Odkaz našich
hrdinů musí žít! A nejen jako vzpomínka, ale také jako memento pro budoucnost. Nikdy
nebude možné polevovat v připomínání pravdy o krutosti války. Své vzpomínky chceme předat
především našim mladým, aby pravdivou historii této války znali a aby hrůzy, které tímto
krajem prošly, se již nikdy nemohly opakovat.
Stejně jako před léty – tak i dnes platí ona slova díků:
„Vám poděkování a lásku Vám, naši osvoboditelé.“
Každoročně již několik desítek let se setkáváme s přímými účastníky bojů Ostravské operace
na místním hřbitově u památníku oběti, které padly v bojích při osvobozování naší obce.

Legionářská pouť Ostrava 2015
Pořadatelé: ČSOL Praha, Krajská jednota ČSOL, KVV Ostrava
Program:
28.4.2015

13.30 hodin
14.40 hodin

Slezská Ostrava tank, pomník Sýkory
Slezská Ostrava, hřbitov

29.4.2015

8.35 hodin
9.30 hodin
10.30 hodin
12.10 hodin
13.10 hodin
14.30 hodin

Hlučín, hřbitov
Bolatice, hřbitov
Sudice, památník
Tworkow, pomník kpt.Vajdy
Dolní Lhota, hřbitov-Památník padlých
Hrabyně, Památník

30.4.2015

10.00 hodin
11.00 hodin

pietní akt v Komenského sadech v Ostravě
Nová radnice-defile vojenské techniky

Aktuální informace ze sociální oblasti – s účinností od ledna 2015
Zvýšení důchodů
Od ledna 2015 bude pevná část penzí zvýšena o 60 Kč, tedy ze současných 2.340 Kč na 2.400
Kč. Procentní výměra vzroste o 1,6 %, u průměrného starobního důchodu to představuje částku
200 Kč.
Zvýšení minimální mzdy
Zvýšení minimální mzdy z 8.500 Kč na 9.200 Kč. Minimální hodinová mzda bude 55 Kč.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Dochází k řadě změn při posuzování podmínek pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi –
příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Nově se pro obě dávky bude započítávat do příjmu žadatele pouze 80% z vyplácené dávky
důchodového pojištění (např. starobního důchodu). Osobám s nižšími důchody tak mohou
nově vznikat nároky na dávky pomoci v hmotné nouzi. Vzhledem k tomu, že tento systém
každou situaci posuzuje individuálně a podání žádosti je administrativně náročné, mohou
sociální pracovníci magistrátu zpracovat základní přehled finanční situace osoby.
Na základě jeho vyhodnocení mohou doporučit podání či nepodání žádostí o příslušné dávky.
O jejich konečném přiznání však vždy rozhoduje Úřad práce ČR.
Osoby, které již opakovanou dávku pomoci v hmotné nouzi pobírají, nebudou muset o přepočet
dávky žádat. Úřad práce ČR by měl sám zahájit nejpozději do 31.3.2015 řízení o přehodnocení
nároku na dávku. Samozřejmě i v těchto věcech mohou poskytnout sociální pracovníci
magistrátu
individuální
poradenství.
Změny se dále týkají stanovování
okruhu společně posuzovaných osob
především u doplatku na bydlení či
standardizace jiného než obytného
prostoru a zpřísnění podmínek pro
poskytování doplatku na bydlení
v rámci ubytovacích zařízení.
Získání podrobnějších informací
Sociální poradenství a komplexní
sociální práci v Dolní Lhotě zajišťuje
Magistrát města Ostravy, odbor
sociálních věcí, školství, sportu
a volnočasových aktivit. Na sociálního
pracovníka Mgr.Petra Habrama
se občané mohou obracet v době
konzultačních hodin každou druhou
středu v měsíci v zasedací místnosti
Obecního domu Dolní Lhota,
případně si sjednat schůzku na
tel: 599 444 734 nebo e-mailem:
p.habram@ostrava.cz,
případně prostřednictvím
pracovníků obecního úřadu.

20. ročník celoroční sportovní soutěže obcí
19. Ledna 2015 proběhla v naší tělocvičně soutěž v sálové kopané a zahájila tím 20.ročník
VSH.
Ve 20. ročníku soutěží 9 obcí v 11 sportovních disciplínách. Pustá Polom se letošních soutěží
nezúčastní.
Již proběhly 4 soutěže: sálová kopaná, dráhové kuželky, stolní tenis a badminton.
Turnaj v sálové kopané měl dramatický průběh. Po tvrdých bojích nakonec zvítězila Horní
Lhota před Velkou Polomi. Naše obec obsadila 3. místo. Reprezentovali nás Jiří Cieciotka,ml.
Jan Stanovský, Ondřej Stanovský, Jakub Walder, Tomáš Heřman, Tomáš Sládek a Filip
Švidrnoch.

V únoru proběhla v Dobroslavicích soutěž v dráhových kuželkách. Naši kuželkáři ve složení
Luboš Mada /8.místo/, Roman Tyrala /10.místo/, Martin Andraško /21.místo/ a Roman Kupka
/34.místo/ obsadili pěkné 4. Místo. Celkově turnaj vyhrála Vřesina, Velká Polom byla druhá.
Soutěž ve stolním tenise pořádala obec Kyjovice v tělocvičně v Pusté Polomi. Turnaj vyhrála
Vřesina před Hlubočcem a v jednotlivcích Petr Heil z Horní Lhoty. Dolní Lhota a Těškovice se
nezúčastnily. Je škoda, že u nás nejsou zájemci o účast v tomto pěkném sportu.
4. dubna 2015 února proběhl turnaj v badmintonu v Plesné. Vyhrála tradičně a suverénně
Plesná, druhé místo obsadilo Krásné Pole, které díky vítězné čtyřhře odsunulo na třetí místo
Dolní Lhotu. O naše výborné místo se zasloužili: Michal Moravec, Tomáš Palička a Ivan
Andraško.
Termíny dalších soutěží:

2.5.2015
přespolní běh v Těškovicích
23.5.2015
volejbal ve Vřesině
13.6.2015
nohejbal v Horní Lhotě
Lukostřelba, cyklistika, střelba ze vzduchovky a plavání se uskuteční na podzim.
Přeji všem sportovcům do dalších bojů jen samá pěkná umístění a radost z pohybu.
Jaroslav Rychlý
oganizátor VSH telefon:724922149

Myslivecké sdružení STŘÍBRNICE
Vážení občané,
dovolte, abych krátkým shrnutím, prezentoval práci myslivců z vašeho okolí, práci členů MS –
Stříbrnice se sídlem v Horní Lhotě.
Je obecně známý fakt, že myslivci jsou vnímáni ve společnosti všelijak. Tato skutečnost plyne
s neznalosti a neinformovanosti společnosti o práci myslivců a bohužel i s pseudodemokratických
názorů některých lidí na to, kam až mohou ve svých potřebách zajít.
Naši myslivci, svého koníčka vykonávají zcela dobrovolně. Vede je k tomu láska k přírodě a starost o
zvěř a její životní prostor. Každou zimu se starají o to, aby zvěř v lese nestrádala, aby byla pokud možno
zdravá a kvalitní. Dělají to na své náklady a za přispění OÚ v místě, kde se honitba nachází.
Nepotřebují k tomu mnoho, jen spolupráci Vás, občanů, klid v honitbě a chování návštěvníků, které
zvěř neohrožuje a zbytečně neruší. To bohužel nejde, když nezodpovědní majitelé psů křižují honitbu
v jakoukoli hodinu, kdy jejich miláčci zvěř štvou, vyhánějí a v některých případech i zraňují. Provinilý
výraz majitele takového psa zvěři život nevrátí a omluva většinou už není na místě.
Jistě jste si všimli, že kolem komunikací vyrostl i nový pachový ohradník. Zařízení, které má jediný
účel, omezit střet vozidla se zvěří a zabránit mnohdy vysoké škodě a zranění účastníků. Velmi se
osvědčil a myslivci při jeho výstavbě strávili spoustu hodin ze svého volného času.
Nejde pominout ani tu skutečnost, že okolí komunikací zaneřáděné lidskou lhostejností a lidmi z našeho
okolí, uklidili právě myslivci v roce 2013. Byla to opravdu nechutná práce. Kdo se trochu dívá okolo
sebe, zjistí, že v tomto roce mohou začít znovu, protože lidská hloupost
a pohodlnost přivedla okolí komunikací do stejného stavu jako dříve.
V letošním roce, za přispění našeho spoluobčana p. Kňury, vybudovali
myslivci lávku v části Ztratinec přes potok Porubku. Toto zcela jistě ocení
poctiví návštěvníci lesa a věříme, že bude sloužit ku prospěchu nás všech.
Vážení občané, dalo by se jistě hovořit dlouze o další práci myslivců, ale
bude stačit, až se svými potomky navštívíte les a potkáte zdravou a krásnou
zvěř. Zkuste zapřemýšlet, kdo na tom nese největší zásluhu. Jménem myslivců, Vás žádáme, buďte
k přírodě a zvěři ohleduplní, není to přeci tak složité a každý z nás je toho schopen.
Jiří Rýdel
Petr Buroň – předseda MS

Český svaz včelařů, o.s. základní organizace Velká Polom
Dovolte mi krátké seznámení s činností naší včelařské organizace.
Jsme druhým nejstarším spolkem, který v letošním roce oslaví úctyhodných 108 let od svého založení.
Naše organizace působí na katastrech obce Velká Polom, Dolní Lhota, Horní Lhota, Čavisov a čítá
41 členů, kteří obhospodařují 451 včelstev. Za dobu svého působení vychovala řadu schopných včelařů,
kteří následně s problematikou chovu včel seznamují širokou veřejnost. V uplynulém roce jsme
ve spolupráci s naší základní školou zorganizovali exkurzi na včelnici v Dolní Lhotě. Našim žákům
jsme prezentovali skleněný školní úl, kde zcela v bezpečí mohli nahlédnout do tajuplného života včelího
společenství. Na základě kladných ohlasů dětí i dospělých hodláme s touto aktivitou pokračovat rovněž
v letošním roce.
Pro většinu z nás je včelaření koníčkem, kterému s láskou věnujeme mnoho hodin a dnů během celého
roku. Každý včelař musí být vnímavý k přírodě, manuálně zručný a neustále se vzdělávat. V současné
době se potýkáme s významným úhynem včelstev, který lze odhadnout na alarmujících 70% z počtu
zazimovaných včelstev z podzimu 2014. Příčinou této situace byl extrémní nárůst roztoče varroa
destructor, k jehož explozi přispěla zejména teplá zima roku 2014. Zasažená včelstva nebyla schopna
vychovat zimní generaci včel. I přes veškerou snahu a zodpovědný přístup našich členů s léčením
včelstev v uplynulém roce, se nám důsledky extrémního nárůstu roztoče nepodařilo odvrátit.
Zde bychom rádi poděkovali vedení jednotlivých obcí za finanční podporu při nákupu léčiv, léčebných
prostředků a zařízení k zajištění matek a oddělků pro obnovu uhynulých včelstev.
Pevně věříme, že i tentokrát si Matka příroda se vzniklou situací poradí. Nás, včelaře, čeká spousta úsilí
a tvůrčí práce, jejímž výsledkem bude obnova včelstev na počty roku 2014. Již nyní však víme, že
někteří z nás to bez pomoci druhých nezvládnou. Možná právě nyní si uvědomíme, co ve skutečnosti
znamená oslovení „Přítel včelař“.
Tomáš Jurčík
ČSV, o.s., ZO Velká Polom
(www.vcelari-velkapolom.cz)

Pletete a háčkujete rády?
Pokud ano, navštivte můj internetový obchůdek www.barevnysvetprize.cz ve kterém nabízím příze pro
pletení, háčkování a drobnou galanterii.
Nemáte přístup na internet? Nevadí, navštivte mě na níže uvedené adrese.
Těším se na Vás.

Elena Kuflová
Na Strážnici 285
Dolní Lhota

Pozvánka do keramické dílničky
Přijďte se podívat do malé keramické dílničky a něco pěkného
si vytvořit.
Otevřeno každou středu od 10.00 do 19.00 hodin. Zahájení od
20.5.2015.
Bližší informace na tel. 606226450.
Těší se na Vás Věra Rychtářová, K nádraží 371, Dolní Lhota

PROVÁDÍME POKLÁDKU KAMÍNKOVÉHO
KOBERCE TOPSTONE®
EUROprojekt build and technology s.r.o.
Hasičská 551/52, Ostrava – Hrabůvka
tel. 739 453 703 nebo 596 783 302
www.europrojekt.cz
Skvělé řešení pro schodiště, chodníky, příjezdové
cesty,
garážová stání, okolí bazénů, terasy i interiéry.
Vhodné na starý i nový povrch
Navštivte naše
stránky
a podívejte se na další
reference!
Cenová nabídka
zdarma

