Vážení občané, dámy a pánové.
Na dnešním jednání zastupitelstva obce Vás chci seznámit s výsledky práce obecního úřadu
a zastupitelstva obce od minulého zasedání.

Co se v obci od té doby provedlo:
Dokončení opravy místních komunikací
Po
dokončení
pokládky
nového
vodovodního řadu v pěti ulicích obce, se
investor této stavby (společnost SmVaK
Ostrava) připravoval na konečnou úpravu
místních komunikací v prostoru nad
výkopy. Jak jsem Vás informoval již ve
své minulé zprávě, zastupitelstvo obce se
v této fázi stavby rozhodlo využít
nabízené příležitosti a zbývající částí
komunikací opravit z vlastních prostředků
obce. Tato část stavby již měla podstatně rychlejší průběh. Dne 30. srpna 2018 byla
podepsána smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. V polovině září již byly komunikace
vyfrézovány a prováděla se na nich příprava pro asfaltování. Vlastní asfaltování pak bylo
zahájeno 15. října a ukončeno 19. října. Zcela nové komunikace tak má ulice Hořínůška,
Na Strážnici, K Nádraží, Slunná a Výstavní. Potěšilo nás také získání dotace na tuto stavbu
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj,
a to ve výši přes 630 000 korun.
Děkuji všem občanům za jejich pochopení
a trpělivost při výstavbě. Záměrem obce je,
aby kvalitní komunikace byly postupně ve
všech ulicích.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 1. prosince se
uskutečnilo slavnostní
rozsvícení
vánočního
stromu. Jedná se už
o třetí
ročník.
Naší
snahou je, aby každý
ročník přinesl něco
nového. Akce se konala opět na ulici Družstevní, odkud bylo možno přejít do areálu filiálního
kostela sv. Cyrila a Metoděje, kde se nacházel vánoční strom, adventní věnec, stánek
s ukázkami kovářských řemesel a také venkovní posezení s ohništěm. Na ulici Družstevní se
pak nacházelo pódium pro účinkující a dalších čtrnáct prodejních stánků s vánočními
pochutinami a nejrůznějšími vánočními předměty. Slavnost byla doprovázena bohatým
programem. K poslechu hrálo několik skupin, včetně
cimbálové hudby. Tradičně
výborné bylo vystoupení žáků
z místní základní a mateřské
školy. Nově bylo předvedeno
pohádkové pásmo s hudebním
doprovodem. Nechyběla ani
osvědčená ohnivá show. Ke
správné adventní atmosféře
přispěl také místní pan farář
otec Radek Drobisz, který po předchozí promluvě posvětil adventní věnec a rozsvítil první
adventní svíci. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, kteří tuto náročnou akci organizovali,
všem účinkujícím a samozřejmě také všem občanům a milým hostům, kteří na tuto akci přišli.
Výměna oplocení obecního dvorku
Byla provedena výměna oplocení obecního dvorku
na ulici Podjárky. Dosavadní pletivové oplocení
bylo již značně poškozené a naprosto nevzhledné.
Bylo proto nahrazeno zcela novým plotem ze
svařovaných plotových dílců, včetně betonové
podezdívky. Obec původně zvažovala i možnost
neprůhledného oplocení, vyhrála ale nakonec tato
varianta, která poskytuje lepší přehled o případném pohybu nepovolaných osob po tomto
dvorku.
Oprava výtluků v dalších místních komunikacích
Stále máme v obci ještě mnoho komunikací, které na celkové obnovení
svého povrchu teprve čekají. I ty je však nutno již nyní udržovat ve
sjízdném stavu. Obec proto ještě před koncem roku nechala opravit výtluky
na komunikacích v dalších šesti ulicích. Na opravu byly použity dvě tuny
obalované asfaltové směsi. Jedná se sice o pouhé „záplatování“, ale
v ulicích, kde bylo provedeno, se již nyní plánuje vybudování komunikací
zcela nových.

Výměna sloupů NN
Společnost ČEZ Ostrava provádí v obci
postupné výměny starých sloupů nízkého
napětí. V letošním roce pokračují v další etapě,
v rámci které provedli částečnou výměnu
sloupů na ulici Československých tankistů ve
směru od hlavní křižovatky na Čavisov a
plánuje se ještě výměna sloupů na ulici
Kyjovické od hlavní křižovatky k Oboře.
Oslavy 100. výročí vzniku samostatného Československého státu
Vznik samostatného Československého státu jsme si v naší obci v průběhu roku připomínali
hned několikrát. Poprvé to bylo v rámci Dne otevřených dveří v místní Základní škole.
Podruhé pak při pravidelném pokládání kytice na pomník T. G. Masaryka. Hlavní oslava
tohoto výročí se uskutečnila v rámci Táboru lidu, který se při této příležitosti konal 22. 9.2018
na Ostré Hůrce v Háji ve Slezsku. Jednalo se o společnou akci svazku obcí Mikroregionu
Matice Slezská. O této akci jsem Vás informoval již ve své minulé zprávě a bližší informace
byly také uvedeny na vyvěšených plakátech.

Upozornění na novou povinnost týkající se vývozu žump
Správce obecní kanalizace mne požádal o zveřejnění informace o nové povinnosti vlastníků
domovních žump. Dne 1. 1. 2019 totiž vstoupí v platnost zákon č. 113/2018 Sb., kterým se
mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Ten nově
stanovuje povinnost pro majitele domovních žump uchovávat a na vyzvání předkládat
kontrolnímu orgánu doklady o pravidelném odvozu odpadních vod z těchto jejich žump do
některé z centrálních čistíren odpadních vod. Tato povinnost sice platí až od roku 2021,
ale kontrolní orgány mají právo si vyžádat doklady o vývozu až dva roky zpětně, to znamená
již od roku 2019. Cílem této novely zákona je zamezit nezákonnému vypouštění odpadních
vod přes nejrůznější přepady z žump nebo přes domovní septiky. V naší obci mohou být
odpadní vody vypouštěny pouze do domovních čistíren odpadních vod nebo do domovních
žump. Přečištěné odpadní vody z domovních čistíren pak mohou být vypouštěny do stávající
veřejné jednotné kanalizace. Odpadní vody z žumpy musí být vyváženy na některou
z centrálních čistíren odpadních vod. Sankce a pokuty mají být příslušnými orgány ukládány
dle závažnosti a mohou vystoupat do výše desítek tisíc korun.
Vývozy odpadních vod zajišťují specializované firmy. V našem okolí jsou to například tyto:
AGIP-Illík, telefon: 602 705 416
KHK KOSTOLÁNY s.r.o. , telefon: 775 778 822
Jan Vydra, telefon: 603 883 443

Z dalších činností obce již jen ve zkratce:
-

Dne 11.9.2018 se uskutečnilo zasedání sněmu Mikroregionu Matice Slezská.

-

Byl ukončen další ročník Vesnických sportovních her, ve kterém jsme pro letošní rok
z celkově deseti zúčastněných obcí skončili na hezkém pátém místě. Podrobnější
informace o letošním ročníku se dočtete v příštím zpravodaji.

-

Ve dnech 5. a 6.10.2018 se uskutečnily komunální volby do zastupitelstev obcí,
ve kterých získalo 4 mandáty Sdružení nezávislých kandidátů „Za obec krásnější“,
2 mandáty získala KDÚ-ČSL a 1 mandát získala ODS. Děkuji členům okrskové volební
komise za jejich bezchybnou práci a také všem občanům za jejich aktivní účast
ve volbách.

-

Dne 27.10.2018 se uskutečnil pravidelný sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

-

Dne 28.10.2018 proběhlo tradiční vítání občánků, kterého se účastnilo 8 dětí. Za rok 2018
to bylo celkově již 18 dětí.

-

Dne 1.11.2018 se uskutečnilo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce.

-

Stále probíhá spolupráce se sociálním odborem Magistrátu města Ostravy,
který má již několik let v naší obci své pravidelné úřední dny.

-

Stále také probíhají namátková měření rychlosti v obci, prováděná
Městskou policií Ostrava.

-

Nepřetržitě probíhají také práce na údržbě obce a obecních lesů.

Toto je přehled činností obecního úřadu a zastupitelstva obce, se kterými
jsem Vás chtěl seznámit.
Závěrem bych rád za sebe a za všechny zastupitele popřál všem občanům
naší obce šťastné a veselé svátky a do nového roku hodně elánu a pevné
zdraví.
Děkuji za pozornost.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

Vážení spoluobčané,
začíná zimní období a s ním spojené odklízení sněhu, posyp
místních komunikací a chodníků. Proto opětovně vyzývám
všechny spoluobčany, aby parkováním svých vozidel na obecních
komunikacích a chodnících neznemožňovali tuto činnost, a to
hlavně v nočních a brzkých ranních hodinách. Je v zájmu nás
všech i v zimních měsících chodit a jezdit bezpečně a pohodlně.
Každý občan by si měl své vozidlo parkovat na svém pozemku či
vjezdu, nebo na místech které umožňuje zákon o provozu na pozemních komunikacích.
Tomáš Hrubý
místostarosta obce

Čtrnáctidenní svozy – každé liché pondělí:

14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6.,
1.7., 15.7., 29.7., 12.8., 26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10.,4.11., 18.11., 2.12.,
16.12.,30.12.
Měsíční svozy:

14.1., 11.2., 11.3., 8.4., 6.5., 3.6., 1.7., 29.7., 26.8., 23.9., 21.10.,
18.11., 16.12.
Svozy plastů –středy:

30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6., 31.7., 28.8., 25.9., 23.10., 20.11., 18.12.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční na jaře a na podzim 2019.
Dle OZV č. 1/2018 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 2019 se budou vybírat v hotovosti do pokladny OÚ Dolní Lhota nebo
převodem na účet č. 1842566339/0800, (VS číslo popisné) od 1.2.2019 do 29.3.2019.

Tak, jako každý rok, i letos Vás seznámíme se statistikou v evidenci obyvatel
naší obce v roce 2018.
Obec Dolní Lhota má v současné době 1487 obyvatel, z toho je 49 % mužů
a chlapců - 596 a 132 a 51 % žen a dívek - 614 a 145. Průměrný věk
obyvatel naší obce je 42,32 let.
V roce 2018 zemřelo 14 našich spoluobčanů (6 žen a 8 mužů), narodilo se 15 dětí
(8 děvčátek a 7 chlapců). Z obce se odstěhovalo 34 obyvatel a přistěhovalo se 45 našich
nových spoluobčanů.
Nejstaršímu občanovi je 93 let, jednomu 92 let, čtyřem 91 let a třem našim občanům bylo
letos krásných 90 let. Ve všech případech se jedná o ženy.
Nejen jim, ale i Vám všem, přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojený život
v „naší“ Dolní Lhotě.
Hana Výtisková
sam.referent OÚ

Tříkrálová sbírka 2019
Jako každoročně, hned v prvních dnech nového roku,
zavítají do našich domovů koledníci, aby nám
přinesli radostné poselství Vánoc – Lásku, Pokoj,
Světlo a Naději v rámci Tříkrálové sbírky 2019.
V Dolní Lhotě bude probíhat v sobotu 5. ledna 2019
v odpoledních hodinách. Lidé pak mohou koledníkům přispět
peněžním darem do zapečetěných pokladniček pro potřeby lidí
zdravotně postižených, opuštěných či lidí na okraji společnosti.
Stejně jako minulé roky je sbírka určena pro Charitu Hrabyně
(https://www.hrabyne.charita.cz).
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

Blíží se konec roku, nejlepší doba na rozvahu a uvažování, co se událo v JSDH
Dolní Lhota. Naše jednotka v roce 2018 vyjela k jednomu požáru, jednou byl
planý poplach, dvakrát technická pomoc a šestkrát pomoc obci. Výjezdy
můžeme rozdělit na výjezdy neakutní a akutní. Neakutní výjezdy jsou převážně
práce pro obec, jako úklid komunikace nebo dodávky vody. Akutní výjezdy byly čtyři.
V březnu jsme byli vysláni IBC k požáru. Po příjezdu jednotky bylo zjištěno, že se jedná
o planý poplach. V dubnu jsme pro IBC vyjeli dvakrát. Pomáhali jsme při vyproštění osoby
pro ZZS-MSK a další byla součinnost s HZS MSK při požáru v areálu závodu na třídění
a zpracování odpadu. Tento zásah byl pro zasahující hasiče náročnější, za jedenáct hodin
v zásahu stihli přepravit a vyrobit střední pěnu na hašení z 50 000 litrů vody a 2 400 litrů
pěnidla. Zatím poslední byl v červnu, kdy jsme ořezávali strom, který při větrné smršti
ohrožoval rodinný dům.

V probíhajícím roce jsme zajišťovali akceschopnost naší techniky ve smyslu STK, měření
emisí a pravidelný servis výměny olejů. Členové jednotky se také zúčastňují pravidelných
školení, různých údržbových prací při údržbě, úklidu techniky a zbrojnice.
Touto cestou chci poděkovat členům jednotky za práci a připravenost pro výjezd.
Dokazujeme to při každém akutním výjezdu. Dojezd naší jednotky je zpravidla před
jednotkou z HZS MSK.
Přeji všem příjemné prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších
ve zdraví a spokojenosti.
Bohumil Kokeš
velitel JSDH

Hasiči, Vám všem přeji spokojené a šťastné Vánoce.
Prožijte sváteční dny v klidu, pohodě, ve zdraví a spokojenosti.
Dětem hodně dárků a radosti, dospělým upřímnou pospolitost
a přátelské setkávání s rodinou a blízkými!
A přání do nového roku 2019?
Ať se nám ve zdraví daří být dobrými lidmi,
vstřícnými sousedy a skutečnými občany
naší krásné obce Dolní Lhota.
SDH Dolní Lhota

Hasičská mládež se v uplynulé sezóně 2017/2018 pravidelně scházela v počtu 22 dětí.
V zimním období se tréninky uskutečňují v tělocvičně a na jaře, když už počasí dovolí, trénují
v našem hasičském areálu Mokřinka.
Již několik let po sobě se pravidelně zúčastňuje okresních kol hry Plamen a sérií závodů
Ostravské ligy mládeže.
Do jarního kola hry Plamen, které se každoročně koná na hasičské stanici v Ostravě - Porubě,
si mladší žáci z podzimního kola přinesli v součtu za umístění 5 bodů a starší 13 bodů.
Závodili v dalších čtyřech disciplínách (štafeta 4x 60 metrů, štafeta CTIF, požární útok CTIF,
a královská disciplína požární útok). Celkové hodnocení ze všech šesti disciplín vyneslo
mladším žákům krásné 7. místo ze 14-ti družstev a starším 10. místo z 20-ti družstev.
Ostravská liga mládeže „OLM“ je série 10-ti závodů, kterých se naše mládež pravidelně
zúčastňuje. Prolínají se zde všechny výše jmenované disciplíny. Nejlepší výsledek mladších
žáků v této soutěži bylo 3. místo a nejhorší 10. místo. Starší žáci se umístili dvakrát na místě
nejvyšším.
Ostravská liga mládeže vrcholila v červnu poslední soutěží v Ostravě - Pustkovci. Bojovalo se
až do posledního družstva a naši malí borci si odváželi konečné krásné 5. místo a starší
žáci vynikající celkové 3. místo.

Letos v září nám začala nová sezóna 2018/2019. Odstartovali jsme ji branným závodem
OLM, který se uskutečnil ve Vratimově, kde se mladší žáci umístili na 6. místě a starší žáci na
krásném 2. místě. Týden na to se závodilo na podzimním kole hry Plamen v Ostravě-Hrabové,
kde si ze štafety dvojic a branného závodu odváželi mladší žáci 8. místo a starší žáci 5. místo,
které se jim bude počítat k disciplínám v jarním kole.

V říjnu mladší žáci navštívili Strašidelný zámek v Kravařích, kde se setkali se strašidly
a strašidelnými pohádkovými bytostmi a ověřili si svou statečnost.
Vedoucí mládeže se v listopadu odjeli školit do Jánských Koupelí. Celý víkend se
zdokonalovali v pravidlech všech disciplín, které si zkoušeli i prakticky. Dále se školili
v psychologii dětí a vedení schůzek, přípravě a vedení her a v neposlední řadě v atletické
přípravě.
V prosinci na konci tréninku naši mládež navštívil Mikuláš a odměnil je balíčky za jejich
celoroční práci.
V roce 2019 plánujeme:
účast v Ostravské lize mládeže
účast na okolních pohárových soutěžích
účast na okresním kole hry PLAMEN
obnovení denní soutěže O pohár Ludvíka Šimoše
Děkuji všem vedoucím mládeže za jejich obětavou práci, kterou vykonávají ve svém volném
čase. Za jejich obětavost, zodpovědnost a zápal pro práci s dětmi.

Jako každý rok, tak i v roce 2018, jsme v jarním a podzimním termínu svozu nebezpečného
odpadu zorganizovali sběr železného šrotu a elektro odpadu. Získané finance z těchto akcí
nám pomáhají pokrýt náklady na materiální vybavení soutěžních družstev.
Družstvo mužů má v současné době dvanáct členů. V letošním roce jsme prestižní seriál
Moravskoslezské ligy v požárním útoku vynechali. Zaměřili jsme se na pohárové soutěže
v okolí Ostravy, kde jsme objeli 24 soutěží.
Letos poprvé jsme pořádali denní pohárovou soutěž pojmenovanou po hlavním sponzorovi
soutěže RENATEX CUP. Prvního ročníku se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo 15 družstev.
Umístili jsme se na 4. místě. Dále jsme pořádali již 8. ročník noční pohárové soutěže
Dolnolhotská lucerna. Soutěže se zúčastnilo 28 družstev. Ženy z Dolní Lhoty skončily na
6. místě, muži na 5. místě. Tady bych chtěl také poděkovat všem, kteří se podíleli na
organizaci těchto soutěží.
V rámci jednotky SDH obce jsme se zúčastnili soutěže 4. okrsku v Polance nad Odrou, kde
jsme se umístili na 1. místě. Také na pohárovce v Plesné jsme obsadili příčku nejvyšší.

Na okresním kole družstev soutěže v požárním sportu v disciplínách štafeta 4x100m, 100m
jednotlivci a požární útok jsme vybojovali vynikající 3. místo.
Reprezentovali jsme také obec ve vesnických sportovních hrách v disciplíně požární útok.
Tlak domácího prostředí nás odsunul až na 3. místo.

Závěr sezony patřil tradičně recesní soutěži v Širokém Dole – Memoriál V.I.Lenina. O recesi
se jedná pouze v názvu a doprovodném programu. Samotného závodu se pravidelně
zúčastňují nejlepší extraligové týmy z České, a také ze Slovenské republiky. V mužské
kategorii to bylo letos 148 týmů. S drobným zaváháním na základně máme sestřik 17:37
a umístění v druhé polovině výsledkové listiny.
V roce 2019 plánujeme:
- účast v Moravskoslezské lize
- účast na okolních pohárových soutěžích a soutěže v Širokém Dole
- účast na okresním kole družstev soutěže v požárním sportu
- pořádání 2. ročníku denní pohárové soutěže mužů a žen RENATEX CUP
- pořádání 9. ročníku noční pohárové soutěže mužů a žen Dolnolhotská lucerna
Daniel Palička
vedoucí mládeže a dospělých

Tradiční souboj rivalů z Dolní Lhoty - Hasiči vs. Sokoli
Utkání v ledním hokeji se bude konat ve čtvrtek
27.12.2018 v době od 13.00 do 14.30 hodin na zimním
stadionu v Bohumíně. Přijďte povzbudit své příznivce.
Doprava na tuto akci
ve vlastní režii.

Přeji krásný a klidný adventní čas všem Lhoťákům.
Rok se s rokem sešel, blíží se Vánoce a zase je tu čas, kdy budeme bilancovat rok
letošní a přemýšlet nad rokem příštím.
Zkusím to tedy i já za všechny, kteří pomáhají i Vašim dětem, vnukům,
pravnukům k tomu, aby měli rádi sport a bojovali za vítězství Dolní Lhoty. Je
jedno, jestli se jedná o tenis, volejbal nebo fotbal. A kteří, kromě tréninků a zápasů
pomáhají i v tom, aby náš areál byl neustále lepší, samozřejmě v rámci našich
finančních možností.
V loňském zpravodaji na konci roku jsem zmínil, že naším hlavním cílem je výstavba nových
šaten, že nás čeká perná pracovní zima, perné pracovní jaro, perné pracovní léto. Pokud se vše
povede tak, jak máme v plánu, dostane se i na důstojné zázemí pro naše tenisty, tenistky
a volejbalistky.
Jak to vypadalo loni?

Letos můžu jenom konstatovat, že velice perný byl opravdu celý rok, že po vyřízení všech
náležitostí, spojených s dotačním titulem MŠMT jsme stavbu zahájili v červnu a aktuální stav
je takový:

Pokud půjde vše podle plánu, na Valné hromadě z kraje příštího roku, budeme „prodávat“
vstupenky na malý prohlídkový okruh a na velký prohlídkový okruh 😊.
Malý prohlídkový okruh ukáže staré šatny po rekonstrukci, protože díky úsporám
v nákladech a získané dotaci „Můj klub“ z MŠMT se nám ještě nad plán podařilo vyměnit
okna, upravit stropy a vymalovat i ve starých šatnách, včetně opravy střešní krytiny.
Zrekonstruované staré šatny vytvoří zázemí i tenistům, volejbalistkám a nově i biatlonistům.

Velký prohlídkový okruh ukáže celou budovu nových šaten.

Co se nám ještě letos povedlo?
Rozšířili jsme zásobníky na závlahu hřiště a díky tomu se nám podařilo i v letošním horkém
roce udržet vysokou kvalitu našeho hřiště.
Volejbalový kurt, který chátral, je připraven odvozem starých vrstev a návozem škváry na
definitivní úpravu antukou na jaře příštího roku. Kurt bude univerzální a bude sloužit hlavně
pro přípravu baby tenistů a tenistek a našich volejbalistek.
V prostorách našeho areálu zahájili přípravu mladí biatlonisté z klubu Biatlon Ostrava, z.s.,
kteří v letních měsících využívají okolní lesy pro běžeckou přípravu a v našem areálu mají
střelnici. V létě proběhl i moravský přebor v letním žákovském biatlonu a všichni účastníci
byli maximálně spokojeni. V nejbližší době dojde k dlouhodobé dohodě o spolupráci mezi
námi a biatlonisty z Ostravy.
A teď už ke sportovní činnosti, kvůli které to vše děláme.

Fotbal přípravka
Trenéři Vlastimil Ondruš a nově Tomáš Heřman
V této kategorii hrajeme letos soutěž U11 pro starší přípravky, kde hrají chlapci ročníků 2008
a mladší. Náš tým je v soutěži na 5. místě s bilancí 5 výher a 4 porážkami.
Tréninky probíhají v rámci přípravky pro všechny ročníky dohromady a v rámci tréninku se
děti dělí na starší a mladší ročníky dle fyzických předpokladů. Mezi těmito kategoriemi
funguje velice úzká spolupráce a lepší fotbalisté nižší kategorie jsou již zapojováni do soutěže
starší přípravky, kde získávají zkušenosti a jejich přechod do dalších kategorií bude plynulý.
Tento model se osvědčil a výsledkem by měl být dostatečný počet hráčů pravidelně
vychovaný pro starší kategorie.
Dále se snažíme oslovovat nové zájemce ze všech ročníků a každý rok děláme nábor mladších
ročníků i hochů starších, kteří v přípravce nabírají základní fotbalové dovednosti.
Potýkáme se s velkým úbytkem dětí v nejmenší kategorii zapříčiněný jednak demografickým
vývojem, jednak konkurencí jiných sportů, a také snahou sousedních klubů vysávat naše
hráče.
Do budoucna je hlavním problémem obsazení většího počtu trenérů znalých místních
poměrů u těchto týmů.

Fotbal starší žáci
Tento tým trénují naši bývalí hráči Jirka Kučera a Martin Kudela a zhostili se
svého úkolu výborně.
Velmi těžký úkol mají noví trenéři starších žáků. Proti minulé sezoně tým zásadním
způsobem omládl. V průběhu podzimní sezóny 2018/2019 jsme 3x vyhráli a 8x prohráli, ale
musím zdůraznit, že máme opravdu mladý tým proti všem našim soupeřům. Prohry vychází
hlavně z fyzické převahy starších hráčů soupeřů, herně jsme se vždy vyrovnali všem!
Musím klukům poděkovat za jejich přístup jak k zápasům, tak k tréninkové účasti.
Trénujeme poctivě, je na čem pracovat a věříme, že výkonnost přijde s tímto poctivým
přístupem k trénování.
Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům za to, jakou vytvářejí při zápasech pozitivní
atmosféru, i když se nám moc nedařilo. A děkujeme za to, že jezdí auty na venkovní utkaní
a vozí naše fotbalisty.

Fotbal dorost
Trenérem je Tomáš Švidrnoch a vydatně mu pomáhá Lumír Kudela.
Mužstvo dorostu, hrající krajskou soutěž sk. A, je pro soutěžní ročník 2018/2019 složeno z 18
hráčů ročníků narození 2000 až 2003, střídavě byl v podzimní části zapojen do přípravy také
jeden hráč s ročníkem narození 2004. V průběhu letní přípravy a samotné podzimní části
soutěžního ročníku 2018/2019 (červenec až listopad 2018) bylo realizováno 49 tréninkových
jednotek a odehráno bylo 13 mistrovských a 1 přípravné utkání. V podzimní části DASYN
Krajské soutěže dorostu sk. A mužstvo odehrálo 13 utkání (10 výher, 1 remíza a 2 prohry),
získalo celkem 31 bodů se skórem 54:17 a obsadilo průběžné druhé místo s tříbodovou
ztrátou na vedoucí FC Hlučín „B“. Nejvytíženějším hráčem mužstva byl s 1092 odehranými
minutami kapitán mužstva Filip Švidrnoch, nejlepším střelcem mužstva byl s dvaceti
dosaženými brankami Michal Žídek, který se díky tomuto výsledku stal také nejlepším
střelcem podzimní části celé DASYN Krajské soutěže dorostu sk. A. Mimo utkání soutěže
dorostu byli někteří hráči ročníků narození 2000 a 2001 nominování také k zápasům
Městského přeboru mužů, ve kterém odehráli v součtu 2472 minut. Příprava na jarní část
soutěžního ročníku 2018/2019 bude zahájena na počátku ledna 2019 a mimo naplánovaných
tréninkových jednotek bude obsahovat také pět utkání Ostravské zimní ligy (na umělé trávě
TJ Unie Hlubina). Cílem přípravy je navázat na výborné výsledky mužstva dosažené
v podzimní části soutěžního ročníku 2018/2019, a také po dohodě s trenéry mužstva žáků
zapojit do přípravy mužstva dorostu také další hráče ročníku narození 2004.

Fotbal muži:
Jako trenéři se týmu ujali Jan Stanovský s Davidem Richterem a novým vedoucím
se stal Ondřej Stanovský.
Po sestupu do městského přeboru města Ostravy, došlo v týmu mužů k několika změnám.
Neúspěšná záchrana v 1.B třídě vedla k nutné obměně kádru. Rozhodli jsme se do týmu
adaptovat mladé kluky z našeho dorostu a pomalu budovat družstvo, které bude schopné
v budoucnu zase bojovat třeba i o 1.A třídu. Hlavně tedy pracovat s místními odchovanci
našeho klubu.
Po podzimní části jsme se umístili na pěkném třetím místě se ziskem 25 bodů a skóre 39:23.
Všichni víme, že těch bodů mohlo být o něco více. Ale věřím, že na jaře vše doženeme a o to
druhé místo se popereme. Pro některé kluky to byla první konfrontace s mužským fotbalem
a myslím, že to zvládli perfektně. Například Michal Žídek vstřelil 11 gólů a nebýt nešťastné,
vysoké prohry s Rychvaldem, tak jsme měli i druhou nejlepší obranu soutěže v čele s Ondrou
Kozelským. Do týmu přišli i dva noví hráči a to Jaromír Krpec a Lukáš Kudela. V sezóně
jsme si vybrali taky dost smůly, když se nám nešťastně zranili tři gólmani, kteří se snad dají
do jarní sezóny dohromady. Věřím, že přes zimu zapracujeme na větší síle, vytrvalosti, kvalitě
a hlavně soudržnosti. Protože parta, která netáhne za jeden provaz, je poloviční a to tam
můžou být kluci i z první ligy. (Podívejte se třeba na Spartu… 😊)

Tenis
Trenéři Jirka Výtisk, Martin Míček, Přemek Hanzal, Honza Výtisk
Naši tenisté a tenistky hrají ve všech kategoriích, ve kterých může mládež hrát. Přes celý rok
hráli soutěže a trénovali na svých kurtech, v současné době trénují v tělocvičně naší ZŠ
a v hale ve Vřesině.
BABYTENIS (do 9 let)
Pořadí Klub

Vítězství Porážky Body

Sety

Hry

Body v tabulce

1

TJ Sokol Dolní Lhota

5

0

41-5

41-5

261:70

10

2

TK Na Dolině o.s. C

4

1

39-11

29-11

191:98

9

3

TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. E

2

2

14-26

14-26

136:196

6

4

TJ Start Ostrava - Poruba, z.s. D

1

3

11-29

11-19

105:147

5

5

TK Talent Bohumín

0

4

11-29

11-29

109:195

4

6

Sokol Bohumín

0

2

0-16

0-16

0:96

0

Mladší žactvo

Pořadí Klub

Vítězství Porážky Body

Sety

Hry

Body v tabulce

1

TK Milo Olomouc B

6

1

52-11 105-25 700:329

13

2

SK JC Sport Opava C

5

2

37-26

77-56

612:515

12

3

TJ Sokol Dolní Lhota

5

2

33-30

68-66

522:508

12

4

TC BIOCEL Vratimov z.s.

4

3

39-24

83-52

634:480

11

5

Rožnovský tenisový klub

4

3

34-29

72-64

592:542

11

6

TC Ostrava Nová Ves B

2

5

20-43

47-91

417:656

9

7

TJ TO Sokol Stará Bělá TKV B

2

5

19-44

46-92

468:665

9

8

T.T.C.Rožnov

0

7

15-45

43-95

438:688

7

Vítězství Porážky Body

Sety

Hry

Body v tabulce

Starší žactvo
Pořadí Klub
1

TO Sokol Stará Bělá-TKV A

6

1

50-13 104-28 690:328

13

2

SK JC Sport Opava C

6

1

46-17

95-39

655:385

13

3

SK LAMA

6

1

45-18

93-41

653:430

13

4

TK SC OSTRAVA B

4

3

29-34

64-74

504:568

11

5

TJ Sokol Dolní Lhota

3

4

27-36

59-79

485:609

10

6

TK Opava

2

5

22-41

48-85

441:640

9

7

TK DEZA Valašské Meziříčí C

1

6

21-42

47-88

478:609

8

8

TK Minerva Opava

0

7

12-51 28-104 385:722

7

Dorost
Pořadí Klub

Vítězství Porážky Body

Sety

Hry

Body v tabulce

1

Tennis Hill Havířov

6

0

42-12

87-29

602:283

12

2

TJ Start Ostrava - Poruba A

5

1

39-15

82-37

584:329

11

3

Slavoj Český Těšín

4

2

41-13

86-33

605:337

10

4

TK Hlučín B

3

3

33-21

73-44

523:383

9

5

TK Talent Bohumín

2

4

18-36

36-73

318:494

8

6

TJ Sokol Dolní Lhota

1

5

16-38

34-76

334:504

7

7

Sokol Bohumín

0

6

0-54

0-106

0:636

1

0

0

0

0

0

0

8

I v příštím roce chceme obsadit všechny soutěže a po postupu baby tenistů do vyšší soutěže
být úspěšní!!!!!
Několik momentek z tenisu v letošním roce

Volejbal ženy
Už jsou tak zkušené, že trenéra nepotřebují
Pokračují i v další sezóně 2018/2019 v soutěži Okresního přeboru Ostrava. Letos hraje 10
družstev, 2 družstva ubyla a i přes prohry jsme rády, že jsme účast v soutěži udržely. Na
soupisce máme 9 hráček, z toho 4 zkušené Lhoťanky, věkový průměr nám snižují mladší
volejbalistky ze sousedních vesnic a věříme, že po návratu některých zraněných hráček, se na
jaře vypneme k lepším výsledkům. Tréninky probíhají každý pondělní podvečer v naší
tělocvičně, v létě jsme využívaly výborného zázemí a nově zbudovaného beachvolejbalového
kurtu ve Vřesině.

A teď několik věcí k zamyšlení.
V současné době reprezentuje naši obec Dolní Lhotu na všech možných úrovních 138
registrovaných fotbalistů, tenistů a volejbalistek ve věku 6-23 let!!!
36 ve věkové kategorii 6-10 let, 59 v kategorii 11-16 let a 43 v kategorii 17-23 let. Společně
se staršími, registrovanými hráči a hráčkami je nás přes 160!
Je to na vesnici naší velikosti málo nebo dost? V době internetu, virtuálního prostředí,
počítačových her a dalších možností současného světa.
Myslíte si, že sportovci z Olomouce, Bohumína, Českého Těšína, Fulneku, Rýmařova, kteří
k nám jezdí na soutěžní utkání věděli, kde leží nějaká Dolní Lhota? Myslíte si, že
reprezentujeme naši obec špatně? Myslíte si, že náš areál je důstojný pro reprezentaci naší
obce? Myslíte si, že děláme málo pro lidi?
Toto jsou otázky, na které by si měl odpovědět každý z naší obce, každý z našeho
zastupitelstva, každý při volbách do obecního zastupitelstva.
A protože toho máme na práci málo, tak po dvou letech, a teď už to tak bude pravidelně, bude

2. Sportovní ples

23. 2. 2019
Sál obecního domu
Bližší informace budou po Novém roce na plakátech.
Úplně na závěr bych chtěl poděkovat všem našim trenérům,
všem parťákům, kteří se starají o vše v rámci naší TJ. Poděkovat manželkám a manželům za
jejich svatou trpělivost. Poděkovat rodičům za podporu svých dětí.
Všem Vám popřát klid a pohodu v čase Adventu, Vánoc a pevné zdraví do příštího
roku!
za všechny z TJ Sokol Dolní Lhota, z.s.
Radovan Dolba, předseda

Kdy:
Kde:
Kozelská)

PRODEJ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
od 1.12.2018
Dolní Lhota, Výstavní 249 (u Mikošků-Radka
Prodejní doba:
pondělí - neděle

15:30 hodin – 19:00 hodin
Bližší informace: 732 317 107; 777 882 285
Druh: Normandská jedle v ceně od 480 Kč/ks

V neděli 23. prosince 2018
Vás srdečně zveme, zdarma se zúčastnit veřejného bruslení pro děti
a rodiče, které se uskuteční na ledové ploše BULY ARÉNA-KRAVAŘE.
Bruslení proběhne v době od 12:15 -14:15 hodin.
Doprava autobusem - z autobusové zastávky u Obecního úřadu Dolní
Lhota v 11.30 hodin. Tuto akci pořádá Obec Dolní Lhota.
organizátor pan Hrubý Tomáš telefon 724 181 695

16. února 2019
23. února 2019
2. března 2019
30. března 2019

v OD Dolní Lhota
v OD Dolní Lhota
v OD Dolní Lhota
v OD Dolní Lhota

Farní ples
TJ Sokol
Kozelek
Maškarní ples MŠ

26. ledna 2019
1. února 2019
9. února 2019
23. února 2019

v KD Čavisov
v KD Čavisov
v KD Čavisov
v KD Čavisov

SDH
Myslivecké sdružení Stříbrnice
Ples MŠ
Kozelek

