Vážení občané, dámy a pánové,
na dnešním jednání zastupitelstva obce Vás chci seznámit s výsledky práce Obecního úřadu
a Zastupitelstva obce od zasedání Zastupitelstva obce dne 14.9.2015.
Co se tedy v obci od té doby provedlo:
Výměna svítidel veřejného osvětlení
Byla dokončena výměna svítidel veřejného osvětlení v obci, o jejíž přípravě jsem Vás
informoval ve své minulé zprávě. Nyní schází pouze dodání posledních deseti kusů svítidel
v rámci víceprací, a to dvě svítidla na ulici Československých tankistů a osm svítidel
na tramvajové zastávky. Připomínám pouze, že se jedná o náhradu původních svítidel za LED
svítidla, která jsou nejen výkonnější, ale i úspornější. Na tuto výměnu jsme získali dotaci
z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 839 202 korun.
Rekonstrukce a modernizace dětského hřiště u mateřské školy
Jak jsem Vás informoval již v minulé zprávě, jedná se o dotační akci, na kterou obec získala
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 400 000 korun. Akci realizovala společnost
BONITA GROUP SERVICE s.r.o. z Tišnova, která zvítězila ve výběrovém řízení s nejnižší
nabízenou cenou. Tato společnost se ale hned v začátku stavby dostala do časového skluzu,
zapříčiněného zpožděním výroby herních prvků u všech svých zákazníků. Toto zpoždění se
jim už v průběhu stavby nepodařilo dohnat.
Oprava kapličky
Rovněž o přípravě této stavební akce jsem Vás informoval ve své minulé zprávě. Stavba byla
realizována dodavatelskou firmou THERM, spol. s r.o., Ostrava-Zábřeh. Bezprostředně
po oklepání omítek a odkopání základů bylo zjištěno mnoho poruch a vad konstrukcí, které si
vyžádaly provedení původně neplánovaných změn a nejrůznějších úprav oproti původní
dokumentaci. Všechny úpravy byly v prospěch stavby a znamenaly výrazné prodloužení její
životnosti.

Jedná se zejména o tyto úpravy:
Odkopání a zpevnění základové konstrukce, včetně jejího řádného odvodnění prostřednictvím
drenážního systému, napojeného na obecní kanalizaci.
Provedení dodatečné izolace proti vibracím z přilehlé silnice. Tyto vibrace v minulosti
způsobovaly četné poruchy na obvodových konstrukcích stavby.
Jelikož se po odkopání základů ukázalo, že nebude technicky možné provést původně
zamýšlené podřezání základové konstrukce, byla zvolena vhodnější alternativa ochrany
konstrukcí před zemní vlhkostí, a to provedení injektáže těchto konstrukcí odbornou firmou.
Při rozebírání původního krovu byla zjištěna trhlina, probíhající přes celou délku štítové zdi
v půdním prostoru. Štítová zeď tak hrozila zřícením na vozovku přilehlé silnice. Bylo tedy
nutné provést odstranění této zděné konstrukce a po konzultaci se
statikem pak její nahrazení zateplenými a venkově omítnutými OSB
deskami.
Ve zvonici došlo k výměně zchátralých dřevěných prvků u zvonu.
Vlivem stávajícího sklonu přilehlé silnice docházelo při deštích
k výraznému zatékání vody ze silnice pod čelní obvodovou zeď
kaple, což mělo za následek její špatný technický stav. Z tohoto
důvodu byla po celé délce čelní obvodové zdi osazena silniční
obruba, která účinně zamezí pronikání vody ze silnice pod konstrukci
stavby.
Celá oprava kapličky byla provedena ve snaze zachování jejich
původních parametrů. Barevně a materiálově pak byla kaplička
provedena v podobném duchu jako velká kaple a stala se tak její
„menší sestřičkou“. Na stavbě byla provedená nová vnitřní i venkovní
omítka, která v tuto roční dobu špatně vysychá. To má za následek, že
špatně vysychá také fasádní barva a vnitřní výmalba. Z tohoto důvodu bude na jaře příštího
roku proveden ještě jeden nový vnitřní i venkovní nátěr. Na jaře bude rovněž zhotovena lehce
demontovatelná zábrana, která ochrání čelní průčelí stavby před solankou a nahrnutým
rozbředlým sněhem. Tato zábrana bude po zimě vždy odmontována.
Snížení podlahy v hasičské zbrojnici
Byla dokončena úprava sjezdu a podlahy jednoho garážového stání v hasičské zbrojnici
u obecního domu. Stavební práce provedla místní stavební firma Controlstav s.r.o..
Připomínám, že tato úprava byla provedena z důvodu vytvoření dostatečně vysokého prostoru
pro garážování nového hasičského vozidla. Stavební práce jsou již dokončeny a v nově
upraveném garážovém prostoru již máme nové zásahové vozidlo, kterým je Tatra 815.
Pořízení nového zásahového vozidla pro jednotku SDH
Jelikož naše původní hasičská cisterna Tatra 148 byla již s přihlédnutím
na její rok výroby 1967 značně opotřebená a její opravy byly čím dál
častější a nákladnější, rozhodlo zastupitelstvo obce o jejím nahrazení
novějším vozidlem, a to nejlépe typem Tatra 815. Jako přípravu na nové vozidlo bylo nejprve
nutno provést stavební úpravu jejího garážového stání, kterou jsem Vám popsal v předchozím
odstavci. Po dokončení úpravy se nám skutečně podařilo získat požadované vozidlo
Tatra 815. Jedná se o původně záložní vozidlo Hasičského záchranného sboru Ostrava. Toto
vozidlo bylo převedeno do majetku Obce Dolní Lhota zcela zdarma.
Oprava obecního traktoru
Byla provedena zásadní oprava obecního traktoru. Traktor tak získal i výrazně jiný vzhled.
Opravu provedli z větší části zaměstnanci obce. Opravený traktor se stal bezpečnějším.
Zvýšila se také jeho hodnota a prodloužila se jeho životnost.

Demontáž rozvodů původního obecního rozhlasu
Byla provedena demontáž vzdušných rozvodů bývalého obecního rozhlasu. Tyto rozvody již
nebyly potřebné, neboť náš současný obecní rozhlas je již bezdrátový.
Osazení nového dopravního zrcadla
Na základě požadavku občanů, bydlících na ulici Potoční, bylo v místech křížení
místní komunikace na ulici Potoční se silnicí na ulici Československých tankistů
osazeno dopravní zrcadlo. Výjezd z ulice Potoční na hlavní silnici byl doposud velmi
nebezpečný, a to zejména v zimním období. Umístění dopravního zrcadla bylo
schváleno dopravním inspektorátem Policie ČR a také odborem dopravy Magistrátu
města Ostravy. Věřím, že toto opatření přispěje zásadním způsobem k bezpečnosti
silničního provozu v daném úseku.
Z dalších činností uvádím jen ve zkratce:
Byl proveden letos již druhý nástřik vodorovného dopravního značení na hlavní silnici
v obci. Nástřik provedla zdarma Správa silnic MSK. Děkuji vedení Správy silnic za
jejich příspěvek ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v naší obci.
Byla instalována světelná vánoční výzdoba v parku pod obecním domem a na
smrku oploceném areálu velké kaple, kde byl navíc stávající světelný řetěz obnoven a
doplněn světelnými rampouchy.
Dne 1.12.2015 vykonal Krajský úřad MSK v Ostravě kontrolu hospodaření obce Dolní Lhota
– bez závad.
Pokračují jednání se společnosti SmVaK Ostrava o rekonstrukci vodovodního řadu
v jihozápadní části obce, plánované na období let 2017 a 2018.
Obec zahájila jednání se Správou silnic Ostrava ve snaze prosadit provedení generální opravy
hlavní silnice ve směru z Čavisova na Velkou Polom, která je v jejich správě a v majetku
kraje.
Toto je přehled činností Obecního úřadu a Zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl
na dnešním zasedání seznámit.
Na závěr mého vystoupení bych rád popřál všem občanům obce šťastné prožití Vánočních
svátků a do Nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů jak v pracovním, tak
i v osobním životě.
Děkuji za pozornost.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

Tak, jako každý rok, i letos Vás seznámíme se statistikou v evidenci obyvatel naší
obce v roce 2015.
Naše obec má v současné době 1452 obyvatel, z toho je 49 % mužů a chlapců 574 a 136 a 51 % žen a dívek - 617 a 125.
Průměrný věk obyvatel naší obce je 41,98 let.
V roce 2015 zemřelo 19 našich spoluobčanů (5 žen a 14 mužů), narodilo se 12 dětí
(8 děvčátek a 4 chlapci). Z obce se odstěhovalo 32 obyvatel a přistěhovalo se 36 našich
nových spoluobčanů.
Nejstarším občanem obce je paní Božena Bartošová.
Nejen jí, ale i Vám všem přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojený život v „naší“
Dolní Lhotě.
Hana Výtisková
sam.referent OÚ

Čtrnáctidenní svozy – každé liché pondělí:

4.1., 18.1., 1.2., 15.2.,29.2., 14.3.,28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 4.7., 18.7.,
1.8., 15.8.,29.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12., 19.12.
Měsíční svozy:

18.1., 15.2., 14.3., 11.4., 9.5., 6.6., 4.7., 1.8., 29.8., 26.9., 24.10., 21.11., 19.12.
Svozy plastů –středy:

20.1., 17.2., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 31.8., 28.9., 26.10., 23.11., 21.12.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční na jaře a na podzim2016.
Dle OZV č. 1/2015 místní poplatek za odvoz odpadů na jednu osobu činí 540 Kč/rok.
Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci na území obce (chaty), ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická
osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Úhrada bude provedena za každého občana, který má trvalý pobyt v obci.
Poplatky na rok 2016 se budou vybírat v hotovosti do pokladny OÚ Dolní Lhota nebo
převodem na účet č. 1842566339/0800, (VS číslo popisné) od 1.2.2016 do 31.3.2016.

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 9.12.2015 rozhodlo o zastavení provozu obecní
skládky pro občany obce z kapacitních důvodů. Je nutné ponechat rezervu pro obecní účely.
Zároveň bude postupně probíhat její závěrečná úprava dle provozního řádu.
Tímto končí pro občany letité ukládání stavební sutě, výkopů a různých demolic na obecní
skládku. Jsme si vědomi, že je to krok nepopulární, ale každý rozumný občan to, doufáme,
pochopí.
Ukládání bioodpadu (listí, seno, tráva, sláma, ostříhané větve stromů) bude nadále probíhat
jako v letošním roce.
V období březen-listopad ve dnech středa a sobota od 9.00 do 17.00 hodin na obecním
dvorku, ulice Podjárky dle pokynů pana Zbyška Dostála, našeho pověřeného pracovníka,
který bydlí naproti obecního dvorku, čp. 50, telefon: 733 729 580.
Obec ještě zváží možnost přidání kontejnerů na plast a papír na obecní dvorek.

Tomáš Hrubý
místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
i když to letos, dle počasí, nevypadá, nastalo zimní období, a tím i tradiční
údržba obecních komunikací a chodníků. Žádáme opětovně občany, aby
v době údržby místních komunikací neparkovali na těchto komunikacích a
tím neztěžovali vykonávání zimní údržby pracovníků obce.
Na základě množících se připomínek občanů na údržbu hlavních silnic (Velká PolomČavisov, Krásné Pole-Zátiší), sdělujeme, že tuto zajišťuje Správa silnic se sídlem HrabyněJosefovice. Oznámení o špatném stavu jednotlivých úseků vozovek– pro urychlení sdělujte
přímo Správě silnic Hrabyně-Josefovice, telefon 553 775 126, 737 231 466 nebo Policii ČR.
Tomáš Hrubý
místostarosta obce

Jako každoročně hned v prvních dnech nového roku zavítají do našich
domovů koledníci, aby nám přinesli radostné poselství Vánoc – Lásku,
Pokoj a Naději v rámci Tříkrálové sbírky 2016.
V Dolní Lhotě bude probíhat ve čtvrtek a v pátek 7. a 8. ledna 2016
v odpoledních hodinách. Lidé pak mohou přispět peněžním darem do
zapečetěných pokladniček pro potřeby lidí zdravotně postižených, opuštěných
či lidí na okraji společnosti.
Stejně jako předešlé roky je sbírka určena pro Charitu Hrabyně.
Děkujeme předem všem lidem dobré vůle, kteří otevřou koledníčkům své domovy i svá
srdce a tuto radostnou naději vánočního poselství přijmou.
Dagmar Máchová
koordinátorka sbírky

Kulturní komise při Obecním úřadě v Dolní Lhotě pořádá ve čtvrtek 28. ledna 2016 zájezd
do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě na muzikál EVITA. Předprodej vstupenek je
na obecním úřadě a u Mgr.Věry Lasákové. Na divadelní představení pojede autobus ze všech
autobusových zastávek, a to v 17.40 hodin. Divadelní představení začíná v 18.30 hodin.
Mgr.Věra Lasáková
za kulturní komisi

Od května do listopadu 2015 proběhly ve VSH postupně tyto soutěže:
přespolní běh, volejbal, nohejbal, lukostřelba, cyklistika,
střelba ze vzduchovky, plavání.
Přehled výsledků těchto soutěží
Disciplína

Reprezentanti Dolní Lhoty

Umístění DL

Matěj Hrubý/2/,Tomáš Zdražila/4/,
Přemysl Hanzal/13/,Jiří Niziol/21/,
Antonín Hrubý/22/
Volejbal
Kamila Dolbová,Miluše Kneislová,
Jan Kokeš,Vladimír Kočur,
Roman Kupka,Roman Klapuch,
Martin Andraško
Nohejbal
Jan Kokeš,Vlastimil Ondruš,
Radek Zdražila,Tomáš Zdražila
Lukostřelba
René Kanclíř/8/,Luboš Mada/12/
Jaroslav Hanzal/14/,
Krysztof Asztemborski/23/
Cyklistika
Petr Švrlanský/9/,Patrik Holiš/20/
Martin Bolek/16/
Střelba ze vzduchovky Luboš Mada/2/,Ivo Lasák/7/
Jaroslav Hanzal/13/,M.Šimko/15/
Plavání
Petra Dolbová/4/,Patrik Holiš/8/
Daniel Proksch/10/

Vítězné družstvo

Vítěz

Přespolní běh

2. místo

Horní Lhota

Viktor Klos

5. místo

Horní Lhota

6. místo
4. místo

Velká Polom
Krásné Pole

Petr Hrubý

5. místo

Plesná

Viktor Klos

3. místo

Krásné Pole

Josef Marek

2. místo

Vřesina

M.Vokounová

Je pro nás potěšitelné, že nejlepších výsledků, 2. místa v běhu a v plavání, vybojovali naši
mladí sportovci.
Letošní 20. ročník byl v závěru zajímavý urputnými boji o prvenství v celkovém hodnocení
všech obcí. Vítězem se stala nakonec Horní Lhota těsným rozdílem jednoho bodu před
Plesnou.
Celkové výsledky VSH 2015
Obec
1. Horní Lhota
2. Plesná
3. Krásné Pole
4. Vřesina
5. Dolní Lhota

Body

Obec

Body

74
73
72
69
68

6. Velká Polom
7. Hlubočec
8. Kyjovice
9. Těškovice

67
41
35
33

Za naši obec, Dolní Lhotu, letos
soutěžilo celkem 45 sportovců.
Za 20 let trvání sportovního klání mezi
obcemi z našeho okolí můžeme říct,
že Vesnické sportovní hry splnily jak
sportovní, tak i společenskou náplň
života vesnic.
Všem děkuji za důstojnou reprezentaci
obce.
Do nového roku přeji všem mnoho
sportovních úspěchů v roce 2016.
Jaroslav Rychlý organizátor VSH

Letošní rok jako i léta předešlé jsme měli napilno. Velký kus práce jde za SDH
Dolní Lhota vidět jako v kulturní činnosti, pořádání sportovních akcí, výchově
mládeže v hasičském sportu, zvelebování hasičského areálu Mokřinka a mnoho
času stráveného vypomáháním při rekonstrukci hasičské zbrojnice, aby zde
mohlo parkovat nové auto sloužící zásahové jednotce obce.
Z kulturních akcí v letošním roce hasiči pořádali Hasičský ples, Kozelek,
Pálení čarodějnic a Mikulášskou besídku pro děti. Všechny akce se těšily hojné
účasti, kde se občané nejen naší obce, velmi dobře bavili. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat nejen členům sboru, ale také obci a sponzorům, bez nichž by
tyto akce nebylo možné pořádat.
Hasiči pořádali rovněž mnoho sportovních akcí jako Florbal, noční soutěž Dolnolhotská
Lucerna, Nohejbalové utkání Memoriál Pepíka Hrubého, Srandamač a zúčastnili se
Hokejového utkání hasiči versus sokoli. Akce byly vydařené, kde se pobavili nejen diváci,
ale také sportovci.
Mezi další aktivity hasičů patří Darování krve s dobrovolnými hasiči, sběr nebezpečného
odpadu, elektroodpadu a železného šrotu.
Velmi aktivní byli i naši malí hasiči. Letošní rok byl pro ně úspěšný, převážně pro družstvo
mladších žáků. Po celý rok obě družstva (družstvo mladších a starších žáků) měří své síly
na sérii soutěžích v okrese Ostrava pod názvem Okresní liga mládeže. Mladší žáci byli
v OLM letos velmi úspěšní, stále se zdokonalovali a opakovaně obsazovali nejen přední
příčky, ale i příčky nejvyšší. Starší žáci se také umísťovali na předních pozicích, vždy byli
v první pětce. Družstvo mladších žáků za celý ročník nasbíralo body, které je celkově
vyneslo na 3. místo. Druhé družstvo mladších, které je složeno z malých dětí a nováčků
se celkově umístilo na 12. místě. Starší žáci na letošním ročníku získali bramborovou medaili.
Pravidelně se účastní okresního kola Hry Plamen, která se skládá z podzimní a jarní části.
Zde se obě družstva shodla a mladší i starší žáci obsadili celkově 5. místo. Během zimy mají
sportovní přípravu v tělocvičně, kde nejen tvrdě trénují, ale hrají i různé hry. V sobotu
5. prosince pořádali mladí hasiči Mikulášskou besídku. Děti, které přišly, mohly zažít
odpoledne plné her a zábavy. Na začátku je přivítali Mimoni, kteří měli připravené nejrůznější
hry pro více jak 60 dětí. A pak přišli ti, na které všichni netrpělivě čekali – MIKULÁŠ,
ANDĚL A ČERTI!!! Mikuláš rozdal dětem dárky a spěchal zase dál. Akce byla vydařená,
děti spokojené a rodiče snad také.
Nedílnou součástí jsou i sportovní aktivity družstev mužů a žen. V letošním roce se družstvo
mužů zúčastnilo 23 soutěží v našem okolí. Nejlepších výsledků dosáhli na soutěžích
v Krásném Poli a Plesné, kde obsadili 1. místo. Pořádali soutěž Dolnolhotská lucerna, na
kterou přijelo soutěžit 28 družstev mužů a žen. Na této soutěži se umístili na 13. místě mezi
muži. V tomto roce se Dolnolhotské lucerny zúčastnily také naše ženy, tentokrát se dvěma
družstvy. Družstvo A se umístilo na krásném 3. místě, družstvo B bylo bohužel nehodnoceno.

Svátky Vánoc s fůrou sněhu.
Na Nový rok lásku, něhu,
spoustu krásy a zla málo,
štěstí, co by za to stálo.
Kapra, sladkost, ovoce,
nejkrásnější Vánoce
přeje
SDH Dolní Lhota

Představení činnosti fotbalu v Dolní Lhotě
v probíhající sezóně 2015/16
Fotbalový oddíl Sokol Dolní Lhota řídí 5-ti členný výbor na čele s předsedou
MUDr.Miroslavem Walderem, má 346 členů v databázi FaČR a z nich je 110 hráčů
registrováno jako aktivních pro letošní ročník. Aktivních 110 hráčů je číslo rekordní, a to za
celou historii dolnolhotského fotbalu.
V současné době hrajeme 6 fotbalových soutěží rozdělených do 4 kategorií.
V 1. kategorii přípravky jsou týmy U9 (mladší přípravka) a U11 (starší přípravka).
Dále 2.kategorie Starší žáci, 3. kategorie Dorost, ve 4. kategorii dospělých je „A“ tým
mužů hrající krajskou soutěž a tým hráčů nad 40 let. Sportovní výsledky jsou v tomto roce
nadprůměrné a v porovnání s mnohem většími obcemi, městy nebo jejich čtvrtěmi je náš
dolnolhotský přístup hodně vidět. To platí především u mládežnických kategorií, které mají
hráčské kádry pouze z "místních zdrojů".

Na tomto místě je třeba sdělit to, že pro všechny hráče zajišťujeme sportovní podmínky
na vysoké úrovni. Staráme se o 2 fotbalové hřiště, plochu s umělou trávou a šatny. Travnaté
plochy fotbalových hřišť je nutné profesionálně udržovat ve stavu, který odpovídá jasně
daným pravidlům fotbalové asociace České republiky (FAČR). Jen pro úplnost se jedná
o 13 000m² travnaté plochy - sekání, válcování, hnojení a zavlažování (z vlastního
hlubokého vrtu pomocí čerpadel a zavl.trysek). Údržba areálu je prováděna formou brigád,
jichž je každý rok několik desítek.

Pro všechny hráčské kategorie jsou k dispozici šatny, dresy, fotbalové míče a sprchy. Jen co
se týká fotbalových míčů je k dispozici 80-90 balónů různých velikostí a další tréninkové
pomůcky, které se musí pravidelně nahrazovat. Pro představu-cena jednoho certifikovaného
míče je min. 400 Kč. Dále pro všechny hráčské kategorie musíme mít minimálně 2-3 sady
dresů a další vybavení, jako láhve na pití nebo zdravotnický kufřík.
Každá věková kategorie hraje soutěž organizovanou FAČR, tzn. celkem se hraje minimálně
100-120 utkání za rok (všechny kategorie dohromady). Na tyto utkání zajišťujeme kompletní
servis – příprava hrací plochy, dresy (včetně praní), míče, šatny, rozhodčí a pořadatelskou
službu. Nejnáročnější je samozřejmě příprava a organizace zápasu týmu mužů, kde fotbalová
asociace požaduje splnění náročných podmínek např. on-line připojení nebo natáčení zápasů.
Rozhodčí na zápasy jsou delegováni fotbalovou asociací, ale platí je vždy domácí tým
ze svého rozpočtu.
Průměrně jen rozhodčí stojí cca 30.000 - 40.000 Kč ročně, které musíme zaplatit, jinak by
nám hrozily sankce a vyloučení ze všech soutěží.
Doprava mládežnických kategorií na utkání je záležitost ryze rodičovská, ale hlavně
každý trenér svým autem vozí děti na každý venkovní zápas na své náklady!
Tady musím připomenout to, že jestli má někdo představu o tom, že sponzorské peníze
a dotace jsou vkládány jinam, než do provozu fotbalového oddílu a hlavně na mládež,
tak se hluboce mýlí.
Každý z trenérů a členů fotbalového výboru, který se zabývá kteroukoliv kategorií, má
10 měsíců v roce obsazeny 2 tréninkové odpoledne v týdnu a 10 měsíců v roce obsazeny
všechny víkendy.
Máme více myšlenek a nápadů, jak se zlepšovat a nadále udržet dosavadní výsledky, hlavně
u mládeže, kde pravidelně obsazujeme v městských přeborech první příčky. Avšak sportovní
a technickou úroveň klubu limitují finanční možnosti, které jsou bohužel dnes důležitým
faktorem. Celý fotbalový areál je ve stavu odpovídající padesátiletému provozu a nesplňuje
všechny požadavky fotbalové asociace, což se nám několikrát objevilo v zápise o utkání.
Proto ve spolupráci s Obecním úřadem intenzivně chystáme výstavbu nových šaten a renovaci
hospodářské části areálu.
Rádi bychom v dalším období také jednali s obcí o možnosti spolupráce v oblasti získávání
státních dotací nebo dotací z Evropských strukturálních fondů pro příští období. K tomu je
zapotřebí, aby obec vstoupila do naší TJ jako partner, ať už v podobě dlouhodobého nájemce
celého areálu nebo v podobě vlastníka areálu tak, aby do budoucna byl náš sportovní areál
chloubou celé Dolní Lhoty jako např. ve Vřesině, Velké Polomi, Kozmicích, Píšti, Staříči,
Staré Bělé a dalších. Tato možnost již byla ze strany starosty obce nabídnuta a musíme tedy
o této záležitosti rychle jednat. Každá taková investice do sportovního areálu jednoznačně
zvyšuje zájem občanů sportovat, zdravě žít a v neposlední řadě prestiž každé vesnice.
Na závěr bychom chtěli popřát všem občanům naší vesnice krásné Vánoce, hodně zdraví
a štěstí v příštím roce a všem našim sportovcům a trenérům hodně sportovních úspěchů!!!
Foto umělé trávy
Tomáš Dolba,
Ing.Vlastimil Ondruš

Příspěvek na mobilitu
Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P, kterým byl v roce 2015 vyměněn průkaz OZP, si mohou
do 31.01.2016 požádat na Kontaktním pracovišti ÚP ČR v Ostravě o příspěvek na mobilitu. V případě,
že si o příspěvek na mobilitu nepožádají, proběhne poslední výplata příspěvku na mobilitu

v lednu 2016.
Parkovací průkaz
Parkovací průkaz O7 se vystavuje na Magistrátu města
Ostravy, odboru dopravně správních činností, 30. dubna
635/35, Moravská Ostrava. O průkaz si mohou požádat
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P s výjimkou osob starších
18 let, kterým byl průkaz ZTP přiznán z důvodu úplné nebo
praktické hluchoty. Pro více informací můžete kontaktovat
pana Martina Malchara, DiS., tel: 599 444 510 z oddělení
evidence silničních vozidel, odboru dopravně správních
činností, Magistrátu města Ostravy.

Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Ostravě
V roce 2015 proběhlo stěhování Kontaktních pracovišť ÚP ČR v Ostravě. Jednotlivá pracoviště
najdete:
 oddělení příspěvku na péči a dávek pro OZP - 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava,
 oddělení státní sociální podpory - Opavská 1118/33, Ostrava-Poruba,
 oddělení hmotné nouze - 30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava,
 oddělení zprostředkování zaměstnání - Opavská 1118/33, Ostrava-Poruba.
Opatrovnictví a omezení ve svéprávnosti

U osob, které byly před 01.01.2014 omezeny nebo zbaveny způsobilosti k právním úkonům, musí
příslušný okresní soud nejpozději k 31.12.2016 rozhodnout o omezení svéprávnosti. V případě, že
nebude ve stanovené době rozhodnuto, osoba nabude úplné svéprávnosti.
Dávky důchodového pojištění

Od ledna 2016 bude pevná část penzí zvýšena o 40 Kč, tedy ze současných 2.400 Kč na 2.440 Kč.
Pravděpodobně v dubnu 2016 bude všem důchodcům vyplacen jednorázový příspěvek ve výši
1.200 Kč.
ČSSZ zasílá osobám v předdůchodovém věku informační dopis, kde jsou uvedeny doby
pojištění, které jsou vedeny na ČSSZ. Jsou zde vysvětleny druhy dob důchodového
pojištění a výpočet důchodového věku. V případě nesrovnalostí v dobách důchodového
pojištění je potřeba doložit na ČSSZ doklady prokazující dobu pojištění. Dopis má
pouze informační charakter a nelze ho považovat za žádost o starobní důchod.
ČSSZ připravila pro své klienty důchodovou kalkulačku pro orientační výpočet
starobního důchodu. Na jednom místě si můžete sami spočítat orientační výši důchodu
nebo stanovit důchodový věk. Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných
skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u okresní správy sociálního
zabezpečení podle místa trvalého bydliště. Bližší informace naleznete na internetových stránkách
ČSSZ www.cssz.cz.

Získání podrobnějších informací
Sociální poradenství v obci Dolní Lhota zajišťuje Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí,
zdravotnictví a vzdělanosti. Na sociálního pracovníka Mgr. Petra Habrama se občané mohou
obracet v době konzultačních hodin každou druhou středu v měsíci na obecním úřadě v Dolní

Lhotě, případně si sjednat schůzku na tel: 599 443 847 nebo e-mailem:
phabram@ostrava.cz, případně prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

Pod tímto názvem se 16. října tohoto roku uskutečnilo již druhé setkání „Pašičkářů“,
to je těch, kteří zde vyrůstali nebo mají k těmto místům nějaký vztah.
Záměrem této akce bylo připomenout účastníkům setkání doby již dávno minulé, doby našeho
dětství i krásného mládí, doby, kdy jsme se mohli bez rizika kožních nemocí v potoce koupat,
či dokonce napít vody.
To už je opravdu dávno….
Těm, pro které slovo „Pašičky“ je cizí, bych chtěl vysvětlit, že je to lokalita na dolním konci
obce směrem na Velkou Polom, ve které se částečně nyní nachází i obecní skládka.
Dle pamětníků je název „Pašičky“ odvozen od slova pastviny či pastevci, což se slučuje
i s názory dnešních 80-ti, 70-ti, 60-tiletých, kteří tuto lokalitu takto vnímají dodnes.
Samotné setkání bylo velmi pohodové a přátelské a k tomu značným dílem přispěla country
kapela, jejíž někteří členové mají své kořeny rovněž v „Pašičkách“.
Píšu o tom proto, že akce tohoto ražení dneska už moc nejsou v módě, a to je v dnešní složité
době opravu škoda.
Chtěl bych proto touto cestou poděkovat organizátorům této akce, velký dík patří i místní
country kapele, která má značný podíl na této zdařilé akci. Poděkování patří všem účastníkům
setkání, kteří svým přístupem vytvořili krásné společenství dobrých přátel.
Ještě jednou díky všem a snad zase někdy nashledanou!
Ladislav Klásek
účastník setkání

1. osobní přeprava (k lékaři, na nákupy, do nemocnice, za zábavou, na pouťe, na
schůze, k jinému dopravnímu spoji, na nádraží, aj.) dle Vašich požadavků,
2. přeprava nákladů (nábytek, objemné věci, vše, co jde převést v dodávce),
3. možnost nákupu ovoce, zeleniny, masa, aj. v Polsku (Biedronka, Dino, trhy
v Chalupkách).
Cena je závislá na množství ujetých km,
účtuju 10 Kč/km.
Stačí jen zavolat a na všem je možné se
domluvit!
VOLEJTE: 774 677 968
Jozef Holánik, Záhumení 159,
747 66 Dolní Lhota
Provozní doba: 7.00-17.00 hodin
Z Dolní Lhoty do okolních obcí (Velká Polom, Vřesina, Krásné Pole, Čavisov, Kyjovice)
jen 50 Kč !!!!

Nabídka kominických prací:
- kontrola a čištění spalinových cest dle NV 91/2010
- frézování komínů
- vložkování komínů
- stavba komínových systémů
- výstavba nadstřešní části komínů
- omítání komínů
- poradenství
- prohlídky kamerou

Ceník kominických prací
Kontrola čištění spalinových cest dle NV 91/2010
Pevná paliva 350,Plynná paliva 250,kominikjuchelka@gmail.com
http://www.kominikjuchelka.cz/

V pondělí 28. prosince 2015
máte možnost se zdarma zúčastnit veřejného bruslení pro děti a rodiče,
které se skuteční na ledové ploše č. 2 SAREZA v Ostravě –Porubě :
http://www.softkom.cz/scheduleSAREZA.aspx - viz.rezervace
Bruslení proběhne v době

od 15.45 do 16.45 hodin.
Na tuto akci se dopravte vlastním způsobem.
Tuto akci pořádá Obec Dolní Lhota - organizátor pan Hrubý Tomáš telefon 724 181 695

Zveme všechny milovníky rychlého hokeje k přátelskému
hokejovému utkání roku, které se uskuteční
30.12.2015 od 17.00 do 18.30 hodin
v hokejové hale SAREZA – ledová plocha č. 2.
Utkají se , jako každoročně, rivalové z Dolní Lhotydružstva TJ SOKOL a SDH Dolní Lhota.

Přijďte podpořit a zhlédnout vrcholový hokej nejvyšší kvality.

ZO SSM (Svaz trošku starší mládeže) Dolní Lhota a
Vás zvou na ples s tématem

RT Torax

29.ledna 2016, od 19 hodin
Vstupné:
Sál Obecního domu v Dolní Lhotě

199 Kč

Nejen z praskajících desek bude hrát - Petr Jiříček.
Bohatá tombola, dvě večeře, předtančení, tradiční plesové hry…
Odměna čeká na každého, kdo se dostaví řádně ustrojen.
Však víte…
Předprodej vstupenek: od 3.1.2016
Objednávejte na emailu svidrnochovas@seznam.cz nebo na tel:
728 316 814.
Výtěžek plesu bude věnován Mateřské škole v Dolní Lhotě.

15. ledna 2016
16. ledna 2016
23. ledna 2016
29. ledna 2016
30. ledna 2016
30. ledna 2016
5. února 2016
6. února 2016
27. února 2016
5. března 2016

v OD Dolní Lhota
v KD Čavisov
v KD Čavisov
v OD Dolní Lhota
v KD Čavisov
v OD Dolní Lhota
v KD Čavisov
v OD Dolní Lhota
v KD Čavisov
v KD Čavisov

Hasičský ples
Obecní ples
Farní ples
Ples „SSM“
Hasičský ples
Maškarní ples MŠ
Myslivecké sdružení Stříbrnice
Kozelek
Kozelek
Maškarní ples MŠ

Kadeřnictví HANKA přeje všem občanům požehnané svátky
vánoční plné radosti a pokoje. Do nového roku přeje všem
opravdovou lásku, radost, pokoj, zdraví, trpělivost, sílu
a Boží požehnání.
Hanka Kozelská

Mobil: 731 534 091

KADEŘNICTVÍ
ANDREA HRUBÁ

Mobil: 605 544 424

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE
RADKA ŠVRLANSKÁ Mobil: 721 325 526
Možnost zakoupení dárkových poukázek.
PROVOZOVNA
Malá strana 46, Dolní Lhota

