Vážení občané, dámy a pánové,
na dnešním jednání zastupitelstva obce Vás chci seznámit s výsledky práce Obecního úřadu
a Zastupitelstva obce Dolní Lhota od minulého zasedání zastupitelstva obce.
Co se tedy v obci od té doby provedlo:
Zimní údržba místních komunikací
Jelikož zimní období ještě úplně neskončilo a nikdo neví, zda zima již řekla své poslední
slovo, ponecháváme zatím raději posypový materiál stále na místních komunikacích
a udržujeme zimní pohotovost. Jarní úklid těchto komunikací provedou opět zametací vozy.
Tento způsob se již v minulých letech osvědčil svou rychlostí a nízkou prašností.
Upevnění kabelů na sloupech
Po celé obci postupně dochází k praskání svorek, na kterých je zavěšeno vzdušné vedení
telefonních a jiných kabelů. Důvodem je ukončení životnosti těchto svorek v kombinaci
s povětrnostními vlivy. Jelikož příslušné odpovědné organizace se o své vzdušné rozvody
evidentně nestarají patřičným způsobem, provedla obec opravu tohoto nebezpečného stavu
vlastními prostředky.
Kácení stromů rostoucích mimo les
Na základě předchozího povolení bylo provedeno kácení jednoho
jehličnatého stromu v parku pod obecním domem, který byl prasklý
a přerostlý natolik, že při silnějším větru nebo mokrém těžkém sněhu hrozil
jeho pád na parkoviště a přilehlou místní komunikaci. Rovněž bylo
provedeno vykácení dvou stromů na hřbitově. Důvodem byl jejich zdravotní
stav a skutečnost, že jejich kořenový systém narušoval blízké hroby.
Shromáždění představitelů SDH
V sobotu 5.3.2016 hostila naše obec poprvé ve své historii Shromáždění
představitelů Sboru dobrovolných hasičů okresu Ostrava. Přítomno bylo takřka 70 delegátů.
Mezi čestnými hosty byl i náměstek primátora města Ostravy Mgr. Michal Mariánek
a plk. Ing. Vladimír Vlček PhD., zástupce krajského ředitele HZS MSK.

Hlavní stavební akce připravované pro letošní rok
1. Oprava místní komunikace a parkoviště na ulici Sportovní
Jedná se o jednu z nejvíce frekventovaných místních komunikací, která slouží nejen pro
komunikační obsluhu přilehlých rodinných a rekreačních objektů, ale také pro přístup
a příjezd do největšího sportovního areálu v obci, ve kterém probíhá během roku nepřeberné
množství nejrůznějších sportovních a kulturních akcí. Opravu této komunikace plánuje obec
již dlouhodobě, ale vždy do toho přišlo něco více urgentního. Projektovou dokumentaci máme
k dispozici již od roku 2011. V únoru letošního roku jsme požádali o přidělení dotačních
prostředků na tuto akci, a to v maximální možné výši 1 milion korun.
2. Oprava opěrných zdí
Jedná se konkrétně o opěrnou zeď v prostoru mezi hlavní
silnicí na ulici Čs. tankistů a Základní školou. Tato zeď je ve
špatném technickém stavu a v některých svých úsecích již
hrozí vypadnutí balvanů na chodník a přilehlou silnici.
Zvažujeme rovněž možnost provést současně i výměnu
stávajícího nevzhledného rámkového plotu. Obec má záměr
opravit současně i druhou opěrnou zeď, která se nachází na
ulici Podjárky pod domem č.p. 239, a která je ještě v horším
stavu, než výše zmíněná zeď u školy.
3. Výstavba komunikace na ulici Pod Budkovcem
Obec nemá zajištěn přístup ke svým pozemkům na ulici Pod Budkovcem. Pozemek, přes
který je možno přístup zajistit, je ve vlastnictví Pozemkového úřadu. Ten je ochoten část
svého pozemku pro přístup obci bezúplatně převést. Trvá však na splnění zákonné podmínky,
že obec musí nejdříve na tomto jejich pozemku vybudovat stavbu přístupové komunikace.
Ta se po dokončení geometricky zaměří a pozemek pod touto komunikací se následně
převede na obec. V tomto smyslu má již obec s Pozemkovým úřadem uzavřenou smlouvu
o smlouvě budoucí. Požadovaná komunikace nebude mít naštěstí velký rozsah. Její celková
délka bude pouhých 30 m.
Výkupy pozemků
Také v letošním roce provádí obec průběžné výkupy soukromých pozemků, které se nacházejí
pod místními komunikacemi, případně pod chodníky nebo jinde na veřejném prostranství.
Nutno konstatovat, že takovýchto pozemků je v naší obci ještě stále mnoho. Pokud by se
výkupy prováděly hromadně v celé obci najednou, byla by to pro obec neúnosně velká
investice, neboť obec, ve snaze napravit tento dlouhodobě neřešený stav, nese dobrovolně
veškeré náklady spojené s převodem pozemků. Občan obdrží v místě a čase obvyklou cenu,
která činí 40 Kč/m2. Obec pak uhradí všechny jiné náklady, tedy konkrétně geometrický plán
(pokud se převádí pouze část pozemku), jehož cena se pohybuje od 5 000 do 8 000 korun.
Dále obec zajistí a uhradí sepsání kupní smlouvy, uhradí také poplatek za vklad smlouvy
do katastru ve výši 1 000 korun a rovněž uhradí znalecký posudek a následně i daň z převodu
nemovitostí. Z tohoto důvodu provádí obec výkupy postupně, a to většinou na základě
předchozí žádosti jednotlivých majitelů pozemků. Nabídka výkupu platí i pro případné nové
zájemce, kteří například v minulosti museli posunout plot do svého pozemku z důvodu
výstavby místní komunikace a podobně. Snahou obce je postupně napravovat všechny
nedořešené věci z minulosti.

Montáž zábrany proti ostřiku fasády kapličky
Do prostoru mezi kapličkou a hlavní silnicí byla osazena lehce rozebíratelná zábrana, o které
jsem Vás informoval již ve své minulé zprávě. Zábrana bude v zimním období chránit fasádu
kapličky před solankou, nahrnutým rozbředlým sněhem a jinými nečistotami z přilehlé hlavní
silnice. Po zimě bude z estetických důvodů zábrana vždy odstraněna. Jakmile to počasí
dovolí, bude na kapličce proveden ještě jeden venkovní nátěr fasády, včetně vnitřní výmalby.
Stočné
Na obce je ze strany kontrolních orgánů vyvíjen stále větší tlak na dodržování platných
právních předpisů, upravujících požadavky na likvidaci odpadních vod. Některé obce již
začínají tento problém řešit a budují obecní čistírny odpadních vod (ČOV). V takovýchto
obcích je pak povinnost zavést kromě vodného také stočné. V Dolní Lhotě máme zatím ještě
platné povolení na vypouštění odpadních vod z kanalizace do vodních toků
Porubka a Opusta s tím, že 4x ročně jsou nám odebírány vzorky z jednotlivých
výustí pro účely následných laboratorních rozborů. Z naměřených výsledků
vyplývá, že stanovené hodnoty znečišťujících látek zatím nejsou překročeny,
i když se často pohybujeme takříkajíc na hraně. Povolení k vypouštění
odpadních vod do potoků máme pouze do roku 2020. Po vypršení této lhůty
nám budou limity pro znečišťující látky s největší pravděpodobností sníženy
na polovinu. Pak by nám již laboratorní rozbory nevycházely a naše obec
by měla povinnost vybudovat obecní ČOV a zavést stočné. Připomínám,
že z důvodu značně kopcovitého terénu by v naší obci musely být dle
schváleného územního plánu čistírny odpadních vod dvě. Navíc by bylo nutné
znovu rozkopat místní komunikace ve všech ulicích a položit novou samostatnou odpadní
kanalizaci. To by znamenalo investici o rozpočtovaných nákladech kolem 100 miliónů korun.
Pro obec naší velikosti by se jednalo o částku neúměrně vysokou, a to i v případě přidělení
částečné dotace. Obec by si na dofinancování akce musela sjednat značný úvěr, který by také
znamenal omezení jiných stavebních akcí v obci po delší dobu. Z těchto důvodů bych rád již
nyní apeloval na všechny občany, aby si zkontrolovali, zda likvidují odpadní vodu ze svých
domů předepsaným způsobem. Připomínám, že do obecní kanalizace mohou jít pouze vody
dešťové a přečištěné vody z řádně povolených domovních ČOV. Všechny ostatní vody, tedy
vody z WC, z umyvadel, z dřezu, z vany, ze sprchy a z podlahových vpustí, musí být svedeny
do žumpy bez přepadu, pouze na vybírání, nebo do domovní ČOV. Pokud to ve svých
domech budeme mít všichni takto, budou výsledky rozborů vod z výustí v naprostém pořádku
a občané nebudou muset v Dolní Lhotě platit stočné.
Děkuji za pozornost.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

V sobotu 7. května 2016 bude proveden svoz tohoto
odpadu.
Přistavené kontejnery budou:
- u obecního domu
- na parkovišti areálu Mokřinky na Podjárkách

Doba příjmu:

8.00 – 12.00 hodin

Vážení občané,
v loňském roce zastupitelstvo obce rozhodlo z kapacitních důvodů uzavřít obecní skládku.
Tímto se začaly objevovat dotazy, kde vyvážet domovní suť, zeminu z výkopů různých stavebních
úprav a rekonstrukcí. Tyto problémy si musí vyřešit každý individuálně,
a to domluvou s různými firmami zabývající se vývozem těchto odpadů nebo
vlastním vozidlem tento odpad odvést do sběrných dvorů, (jen malé
množství) za poplatek.
Ukládání bioodpadů (větve, tráva, ostříhané keře, aj.) zůstává stejné jako
v loňském roce, tedy ve středy a soboty od 9.00 do 17.00 hodin je možno
odpad uložit na stanovené místo na obecním dvorku, ulice Podjárky dle pokynů správce pana
Zbyška Dostála, čp. 50, telefon: 733 279 580. Provoz bude zahájen dne 30.3.2016.
Na připomínky občanů byly v obci na zkoušku rozmístěny 2 kontejnery na papír a 2 na plasty.
Jedno místo je před požární zbrojnicí u obecního domu, druhé na obecním dvorku – Podjárky.
Žádám proto občany, aby do označených kontejnerů vhazovali jen odpad k tomu určený,
(modrý-papír, žlutý-plast).
V minulých letech bylo v obci rozmístěno 12 odpadkových košů na psí exkrementy, aby majitelé
mohli po svých psích miláčcích uklízet. Bohužel někteří občané vhazováním cigaretových
nedopalků a různé zábavné pyrotechniky zapříčinili vyhoření a znehodnocení těchto košů, čímž
vznikla obci škoda a další náklady na údržbu.
V nejbližších dnech dojde k přemístění kontejneru na sklo z křižovatky ulic Čs.tankistů-Hořínůška
na ulici K nádraží k plakátovací ploše.
Tomáš Hrubý
místostarosta obce

Přehoupl se nový kalendářní rok a opět se dříve narození mohou těšit na projekt „60 a víc
neznamená nic.“ V únoru se zájemci zúčastnili divadelního představení v ostravském divadle,
v měsíci květnu pořádáme zájezd do Polska, a to do Wieliczky a Krakowa. Ve Wieliczce si
prohlédneme solné doly, v Krakowě známé historické památky, jako je Wawel, podzemní
muzeum, výstavné kostely nebo židovské mešity. Zájemci se mohou přihlásit na jednodenní
výlet do konce března v kanceláři obecního úřadu nebo v základní škole.
Další kulturní akcí obecního zastupitelstva bylo dne 7. března v dopoledních hodinách
kladení věnce k pomníku T. G. Masaryka za účasti žáků mateřské a základní školy. V měsíci
dubnu bude uspořádána výstava k 71. výročí osvobození naší obce spojená se dnem
otevřených dveří v základní škole. Akce se bude konat v sobotu 23. dubna v době od 10.0016.00 hodin. Nejbližší akcí bude dne 10. dubna vítání občánků do svazku obce.
za obecní zastupitelstvo
Mgr. Věra Lasáková

Naše základní škola má ve svém školním vzdělávacím programu mimo jiné i
výchovu žáků k environmentálnímu myšlení, ekologickým
aktivitám, jako je třídění odpadů v rámci školy, sběr
druhotných surovin, pomoc lesním zvířatům v zimním období
a v neposlední řadě sběr vršků z PET lahví pro postižené děti z našeho
okolí. Jarní sběr papíru a kartonů bude v měsíci dubnu, a to v době od pátku 15. do pondělí
18. dubna. Žáky vedeme k tomu, aby byl sběr tříděný, protože za separovaný sběr na papíry
a kartony bez příměsi plastu dostaneme více finančních prostředků. Pokud se chcete do sběru
zapojit, doneste svázaný papír nebo karton do kontejnerů k základní škole. Pokud máte sběru
více a nemáte možnost odvozu, nahlaste tuto skutečnost ve škole, dovoz zajistíme.
Děkujeme za Vaši pomoc. Peníze budou použity na uhrazení dopravy na ozdravný pobyt žáků
v měsíci květnu na Horní Bečvě.

Krásné Velikonoční svátky všem Dolnolhoťákům!
Rád bych Vás seznámil s činností TJ Sokol Dolní Lhota během „zimní přestávky“
a s výhledem na nejbližší období.
Zimní přestávku jsem dal schválně do uvozovek, protože žádná přestávka nebyla.
Hned po Novém roce začala všechna družstva fotbalistů s pravidelným tréninkem a se zimní
přípravou v podobě zimních turnajů. Muži v Bílovci, dorostenci ve Vřesině, žáci a benjamínci
Ostravskou zimní ligou. Tedy zase minimálně 2 tréninky a zápas nebo miniturnaj týdně.
Zase 80 až 100 fotbalistů pod dohledem trenérů v pohybu!
Tenisté a volejbalistky se během zimy věnovali pravidelným tréninkům.
12. 2. 2016 proběhla Valná hromada naší TJ, na které jsme zhodnotili loňský rok a určili si
hlavní cíle pro letošní rok. Myslím si, že Valná hromada proběhla úspěšně a velice nás potěšil
velký zájem o vše, co se snažíme pro všechny sportovce vytvořit a zajistit.
Už měsíc se věnujeme hlavnímu cíli pro letošní rok, tedy přípravě a výstavbě nových šaten
a úpravě celého areálu tak, abychom se v něm všichni cítili příjemně. Základní pohledy
a vzhled nových šaten vidíte na obrázcích

Minulý týden se podařilo zcela odstranit budovu starých šaten, na jejichž místě budou stát,
doufejme, že už letos, šatny nové. Nyní bude probíhat vyřizování stavebního povolení a všech
legislativních procesů k tomu, abychom mohli co nejrychleji zahájit výstavbu nových šaten.
Kromě toho probíhají každou neděli dopoledne brigády, na kterých upravujeme celý areál.
Pokud budete mít chuť a čas, přijďte mezi nás každou neděli od 9.00 hodin, tak jako mnoho
rodičů našich dětí, kterým za jejich nadšení a nasazení moc děkujeme!!!
Soutěže fotbalových mužstev dospělých začínají o Velikonočním víkendu zápasy na hřištích
soupeřů. Muži začínají 26. 3. 2016 v 15.00 derby ve Velké Polomi a doma zahajujeme
2. 4. 2016. To už budou hrát i dorostenci.
Zveme Vás všechny, přijďte povzbudit naše malé i velké fotbalisty!
Všechny informace o aktuálním dění najdete na našich webových stránkách
http://sokoldolnilhota.webnode.cz/
Na závěr tedy ještě jednou:
„Krásné, klidné a dlouhé Velikonoce za všechny sportovce
z Dolní Lhoty!“
Radovan Dolba
předseda TJ Sokol

Problematika kyberšikany očima ostravských preventistů
Stále aktuálnější je pro dnešní mládež téma kyberprostoru, a s tím
spojené téma kyberšikany mezi žáky a studenty školských zařízení.
Kyberšikanu je možné charakterizovat jako dlouhodobé, opakované
útoky se vzrůstající intenzitou, které sledují urážení, ponižování a
dehonestování lidské důstojnosti oběti proti, které směřuji. Přičemž jsou zneužívány moderní
technologie. Nejčastěji se jedná o sdílení ponižujících materiálů pomocí sociálních sítí. Toto
téma je v současné době velmi diskutováno a sledováno ze strany široké veřejnosti. Ostravští
policisté skupiny tisku a prevence s tímto tématem pracují již mnoho let, není tedy pro ně
novinkou. V roce 2010 vytvořili projekt „webová policie“ aneb poldík webík pomáhá a
chrání, který byl úspěšně realizován v roce následujícím. V rámci projektu vznikl pracovní
sešit, který slouží policistům společně s PowerPointovými prezentacemi, videospoty a
prezentováním skutečných případů (kazuistik) k nastínění uvedené problematiky při
preventivních přednáškách na školách. Tyto přednášky jsou určeny nejen pro žáky a studenty,
ale také pro pedagogické pracovníky a v případě potřeby, také pro rodiče, například v rámci
třídních schůzek.
Kyberšikana byla mimo jiné zaznamenána již také na prvním stupni základních škol. Při
preventivních přednáškách bylo však zjištěno, že samotní „aktéři“ tento problém pro své
vědomostní schopnosti nedokázali jako kyberšikanu identifikovat a hlavně si uvědomit jeho
závažnost. Po objasnění problematiky ze strany policistů skupiny tisku a prevence byly
zaznamenány pozitivní změny v chování jak aktérů kyberšikany, tak také celého kolektivu.
V dobře nastavené praxi pokračuje také projekt Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje - Prevence pro všechny, který finančně podpořil Magistrát města
Ostravy. V rámci projektu vznikly pracovní listy k preventivním přednáškám. Také zde je
vytvořen pracovní list zaměřený na problematiku kyberšikany.
Snahou policistů skupiny tisku a prevence Ostrava je osvěta k této v současné době aktuální
problematice kyberšikany s poukázáním na možné až fatální následky a dále preventivním
působením snížit počet evidovaných případů. S pedagogickými pracovníky jednotlivých
školských zařízení, kde preventivní přednášky již proběhly, jsou v kontaktu i nadále a zpětnou
vazbou zjišťují, zda bylo preventivní působení úspěšné. Cílem preventistů není odvést mladé
generace od moderních technologií, ale naučit je, jakým způsobem s nimi zacházet a jak se
v případě potřeby bránit.
Více k tématu prevence lze nalézt zde:
http://www.policie.cz/clanek/sprava-severomoravskeho-kraje-akce-a-projekty-prevence-provsechny.aspx
http://www.policie.cz/clanek/prevence-pro-vsechny-835069.aspx
prap. Bc. Richard Palát
inspektor

Preventivní pracovní listy
Ostravští policisté začali v rámci svých besed, nejen na základních školách, používat nové
preventivní pracovní listy v rámci projektu „Prevence pro všechny“.
Listy tématicky doplňují besedy na témata: rizika komunikace na sociálních sítích, drogy
a alkohol, bezpečné chování v silničním provozu, trestní odpovědnost, šikana – kyberšikana,
vlastní bezpečí, práce policistů. Listy jsou vhodně vytvořené, jak pro žáky prvního stupně,
tak i druhého stupně základních škol popř. i studenty středních škol. Dají se kombinovat
s jinými policejními projekty realizovanými v rámci Moravskoslezského kraje.
Listy jsme vytvořili pro lepší orientaci v tématu v rámci besedy. Vyplněné listy si žáci
ponechávají, přičemž jim doporučujeme ještě doma s rodiči si pohovořit na dané téma.
por. Mgr. Kateřina Špoková
komisař

Ve čtvrtek 21.4.2016 v 16.30 hodin zveme všechny na
velice zajímavou přednášku na téma:

Posílení ozdravných procesů v každodenní péči o tělo
z pohledu tradiční čínské medicíny.
Přednášet bude paní Olena Sydoruk.
Přednáška se bude konat v zasedací místnosti Obecního
domu v Dolní Lhotě.
Svatava Durníková

Český červený kříž udělil nejvyšší zlatou medaili prof MUDr. J.Jánského dárci krve
za 40 bezpříspěvkových odběrů

panu Tomáši Z d r a ž i l o v i
ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů

paní Evě H a m p l o v é
Děkujeme za tento hluboce lidský postoj.
Jmenovaným bude osobně poděkováno starostou obce Dolní Lhota s předáním
malého věcného daru.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

WELLNESS VÍKEND
HOTEL ODRA – Ostravice
08.04. – 10.04.2016
2.150 Kč
V ceně je zahrnuto:
Ubytování se snídaní ve 2 a 3 lůžkových pokojích s SWC, TV
2 hodiny cvičení – pilates , aquazumba
Sauna, bazén a posilovna neomezeně
Procedury – perlička, vířivka, parafín, masáž zad a šíje
2 vstupy wellness Paradise – biosauna, finská sauna, tepidárium,
parní bylinná, eukalyptová a solná lázeň, solná odpočívárna, zážitkové
sprchové boxy, hydromasážní whirpool
V ceně není zahrnuto:
Kosmetika
Pedikúra
Manikúra
N U T N É- od praktického lékaře doporučení na rehabilitace-poukaz FT nebo KT na
rehabilitace

KONTAKT: Radka Švrlanská 721 325 526

BAREVNÝ SVĚT PŘÍZE
www.barevnysvetprize.cz

Internetový obchůdek, ve kterém nabízím příze na pletení a háčkování, jehlice,
háčky, drobnou galanterií (knoflíky,nitě,prádlové gumy, strojové a ruční jehly, zipy,
nažehlovačky, záplaty…) dále drobnůstky pro Vaše tvoření, časopisy s pletením
a háčkováním, ručně zhotovené výrobky.
Pokud nemáte přístup na internet, navštivte mě na níže uvedené adrese.
Těším se na Vás.
Elena Kuflová(Pfeilerová)
Na Strážnici 285
Dolní Lhota
Tel. 724 067 957

BNÍ PRÁCE

