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:
Zimní údržba obce
Máme za sebou další zimní období. To
letošní bylo v celku vytrvalé a vyžádalo si
nasazení všech technických prostředků
obce a také všech pracovníků, a to jak
těch, kteří přes den pracují na běžné
údržbě obce, ale také těch, kteří jinak
trvale pracují v obecních lesích. Letos
jsme navíc museli řešit také odhrnování
sněhu
obecním
traktorem,
neboť
traktorista, kterého máme již dlouhá léta
na zimní údržbu nasmlouvaného, musel
pro letošní rok zimní údržbu přerušit ze
zdravotních důvodů. Oslovili jsme proto sedm jiných firem, soukromníků a také fyzických
osob, ale žádný z oslovených neměl volnou kapacitu. Zaměstnanci obce si tedy v zimním
období tak říkajíc „sáhli až na samé dno svých sil“ a já bych jim za to také touto cestou rád
poděkoval. Děkuji také panu místostarostovi, který má zimní údržbu obce na starosti. Rád
bych ještě uvedl, že v pondělí 18.3.2019 přijede do naší obce zametací vůz, který bude
zametat posypový materiál z místních komunikací. Prosím proto v dostatečném předstihu
všechny řidiče, aby v uvedený den svá vozidla na těchto komunikacích neparkovali.

Zakoupení užitkového vozidla
Bylo zakoupeno užitkové vozidlo Renault
Maxity. Jedná se o třímístný valník sklápěč,
který byl zakoupen ve Frýdku jako sice ojeté
vozidlo, ale stále ještě v dobrém stavu.
Nebylo již totiž únosné, aby pracovníci
údržby obce jezdili za každého počasí na
jednomístné fréze, a aby v případě potřeby
odvozu objemnějšího materiálu, jako je
například listí, musel vždy vyjíždět obecní
traktor s vlečkou. K řízení tohoto užitkového
vozidla navíc postačí řidičské oprávnění
typu B. Údržba obce by tak měla být
podstatně soběstačnější a efektivnější.
Zakoupení železného koně
Jak jsem Vás již dříve informoval, obec hospodaří
v obecních lesích podle lesního hospodářského plánu,
který má vždy desetiletou platnost. Ten současný plán
nám mimo jiné ukládá povinnost vytěžení a odvoz
dřeva ze špatně dostupných míst. Toto ale již nelze
provádět ručně. V minulosti by tuto práci vykonával
k tomu vycvičený kůň. Takového koně však v dnešní
době již není možno pořídit ani zapůjčit. Výrobci lesní
techniky na
tuto
skutečnost
pružně reagovali a vyrobili lesní vozítko, které je
známé pod označením „Železný kůň“. Ten je
schopen vykonávat minimálně stejnou práci, jako
kůň živý. Na pořízení železného koně byla vypsána
dotace. Obec o tuto dotaci požádala. Výsledky
dotačního řízení zatím ale ještě nebyly vyhlášeny.
Ustavující sněm dobrovolného svazku obcí
Dne 6.12.2018 se v Čavisově uskutečnilo první povolební
ustavující zasedání sněmu starostů Mikroregionu Matice
Slezská. Připomínám, že se jedná o dobrovolný svazek
čtrnácti obcí, který byl založený v roce 1999 a letos si bude
připomínat již své dvacáté výročí. Na tomto sněmu bylo mimo jiné ustaveno pětičlenné
předsednictvo, do kterého byli zvoleni starostové obcí Háj ve Slezsku, Dolní Lhota, Mokré
Lazce, Horní Lhota a Čavisov. Funkci předsedy svazku obhájil starosta obce Háj ve Slezsku
pan Karel Palovský. Já jsem pak, jako starosta obce Dolní Lhota, byl opětovně zvolen do
funkce místopředsedy. Do kontrolní komise byli zvoleni starostové obcí Velká Polom,
Budišovice a Nové Sedlice. Do inventarizační komise byli zvoleni starostové obcí Hrabyně a
Kyjovice, a projektová manažerka svazku.

Vyznamenání čestných dárců krve z Dolní Lhoty
Český červený kříž Ostrava zaslal dne 20.2.2019 zdejšímu obecnímu
úřadu seznam občanů obce Dolní Lhota, kteří obdrželi v roce 2018
ocenění za bezpříspěvkové dárcovství krve.
Jsou to:
-

za 40 bezpříspěvkových odběrů krve pan Ing. Jan Kokeš, který převzal dne 26.3.2018
Zlatou medaili MUDr. Jánského,

-

za 160 bezpříspěvkových odběrů krve pan Bc. Marek Havrlant a pan Bc. Rostislav
Salamon, kteří převzali dne 13.10.2018 v Clarion Hotels Ostrava Zlatý kříž 1. třídy,

-

za 250 bezpříspěvkových odběrů krve pan Jiří Švidrnoch, který na slavnostním
shromáždění v Praze dne 24.11.2018 převzal plaketu DAR KRVE – DAR ŽIVOTA.

Rád bych nyní také touto veřejnou cestou poděkoval všem uvedeným dárcům za jejich velice
příkladný a hluboce lidský projev a těším se, až jim budu moci v brzké době poděkovat
osobně.
Z dalších činností obce již jen ve zkratce:
-

Dne 7.12.2018 proběhlo ve Zbyslavicích slavnostní vyhlášení výsledků Vesnických
sportovních her za rok 2018. O výsledném pořadí budete informováni v samostatném
článku.

-

V neděli 23.12.2018 se v Buly Aréně v Kravařích pořádalo bruslení pro děti z Dolní
Lhoty.

-

V sobotu 5.1.2019 se uskutečnila valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Dolní
Lhota, kteří v letošním roce oslaví 125 let od svého založení. Významné výročí letos
oslaví také Tělovýchovná jednota Sokol Dolní Lhota, kteří si tak připomenou 100 let od
svého založení, a to tehdy ještě pod názvem Dělnická tělocvičná jednota Malá Lhota, pod
kterým byli vedeni až do roku 1928. Děkuji oběma spolkům za jejich dosavadní
záslužnou práci a přeji jim hodně úspěchů do jejich další činnosti.

-

Dne 11.1.2019 se uskutečnilo pravidelné povinné školení BOZP zaměstnanců obce.

-

Dne 21.1.2019 se uskutečnilo jednání se zástupci Československé obce legionářské, na
kterém byl dohodnut termín letošních oslav osvobození naší obce v rámci OstravskoOpavské operace. Oslavy se tedy uskuteční v pondělí 29.4.2019, se srazem účastníků
v prostoru před válečným hrobem na místním hřbitově. Konkrétní hodina zahájení oslav
bude ještě upřesněna podle toho, kolik obcí bude mít o návštěvu legionářů stejný zájem
jako my.

-

V neděli 17.2.2019 se náš bývalý občan pan Slavomír Švidrnoch dožil významného
životního jubilea 90-ti let. Pan Švidrnoch již řadu let žije v Domově pro seniory
v Kyjovicích, kde jsme ho jako zástupci obce dne 19.2.2019 navštívili s gratulací a
malým dárkem. Pan Slávek, jak jsme ho v obci vždy oslovovali, nás požádal, abychom
všechny, které v obci zná, od něj pozdravovali, což tímto velmi rád činím.

Toto je přehled činností obecního úřadu a zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl
seznámit.
Děkuji za pozornost.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

V sobotu 25. května 2019 bude proveden svoz
tohoto odpadu.
Přistavené kontejnery budou:
- u obecního domu
- na parkovišti areálu Mokřinky na Podjárkách

Doba příjmu:

8.00 – 12.00 hodin

Svoz bioodpadu na obecním dvorku na ulici Podjárky bude zahájen ve středu 10.4.2019.
Probíhat bude každou středu v době od 12.00 do 17.00 hodin a každou sobotu v době
od 9.00 do 17.00 hodin.
Svoz biopopelnic, prováděné firmou AVE a.s., bude zahájen dne 8.4.2019.
Úklid obecních komunikací po zimní údržbě začne dne 18.3.2019 a zřejmě bude pokračovat
i následující den. Žádáme tímto občany, aby svá vozidla neparkovali na obecních
komunikacích, a tím nebránili čistícímu vozu v úklidu.
Tomáš Hrubý
místostarosta obce

V sobotu 5. 1. 2019 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka 2019, kterou celorepublikově
pořádá Charita ČR.
Děkujeme všem, kteří se do této charitativní akce zapojili. Nejvíce děkujeme dětem, které
i přes děšť, mokré pláště i královské koruny svým elánem a nadšením přinášeli radostné poselství
lásky, pokoje a radosti do našich domovů.
Byli to: Markétka, Šimon, Martin a Jožka Holánikovi, Helenka a Vítek Staňkovi, Tomáš a Matyáš
Juchelkovi, Helenka, Barunka a Markétka Mikovy, Natálka, Vašek, Honza a David Kňurovi, Toník
Bartonec, Leontýnka Kozelská, Markétka Heverlová, Hanka Andrášková, Domenica Tejzrová, Klárka
a Anežka Jurčíkovy, Adélka Asztemborszká, Simonka Rožková, Barunka Růžičková, Terezka
Sedláčková, Verunka Černá, Pavla Máchová, Anetka Hájková, Magda Dudová a Klárka a Jirka
Čechovi.
Děkujeme také vedoucím skupinek pp. Andree Dudové, Janě Asztemborszké, Petře Kňurové,
Markétě Mackové, Janě Máchové, Adélce Niziolové, Jozefu Holánikovi, Šimonu Niziolovi, Martinu
Kňurovi a Ondřeji Kozelskému.
Děkujeme obecnímu úřadu za poskytnutí prostor k občerstvení a Lucce Kleinové za organizační
pomoc.
Děkujeme všem občanům, kteří otevřeli své domovy i svá srdce, přijali koledníky a také přispěli do
pokladniček Charity Hrabyně. Letos jsme vykoledovali 55.690 Kč (r. 2018 54.363 Kč).
Bližší informace je možno získat na webových stránkách Charity Hrabyně https://hrabyne.charita.cz/
Koncem ledna pak proběhlo pro všechny koledníky v Hrabyni Tříkrálové poděkování.

Dagmar Máchová
koordinátorka sbírky

Aktuální informace ze sociální oblasti
Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2019 došlo ke změně základní a procentní výměry důchodů. Základní výměra se
zvyšuje na částku 3 270 Kč, procentní výměra se zvyšuje o 3,4 %. Seniorům nad 85 let
věku bude důchod navíc navýšen o 1 000 Kč měsíčně a seniorům starším 100 let bude důchod navýšen
navíc o 2 000 Kč měsíčně. Zvyšuje se také zvláštní příplatek k důchodu podle nařízení vlády č.
622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb. přiznaný před 1. lednem 2019, a to o 3,4 % částky
příplatku.
Ke změně dojde od 1. ledna 2019 i u platby důchodového pojištění pro OSVČ. Nově je záloha
pojistného splatná od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. Výše minimálních záloh na
pojistném pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí 2 388 Kč. Pro vedlejší
činnosti to je 955 Kč. Osvobozené od placení pojistného jsou OSVČ, které celý kalendářní měsíc
pobíraly nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství nebo dávku dlouhodobého ošetřovného.
S účinností od 1. září 2018 se pro započtení doby důchodového pojištění formou institutu
náhradních dob pojištění z důvodu péče o závislou osobu zahrnuje i asistent sociální
péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., u kterého se nyní nezkoumá podmínka společné
domácnosti. Příslušná pobočka OSSZ vydá rozhodnutí o započtení doby péče na základě návrhu
pečující osoby. Ten je třeba podat nejpozději do dvou let po ukončení péče.
Nemocenské pojištění
Minimální výše nemocenského pojištění pro OSVČ činí od 1. ledna 2019 částku 138 Kč. Pojistné je
nově splatné od prvního do posledního kalendářního dne měsíce, za který se pojistné platí. Za datum
splatnosti se považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet OSSZ.
Od 1. června 2018 je poskytována sociální dávka tzv. dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dávku
vznikne, pokud u ošetřované osoby dojde k zhoršení zdravotního stavu, které si vyžádá hospitalizaci
minimálně
7 dnů, a pokud ošetřovaná osoba po propuštění z nemocnice bude potřebovat celodenní péči po dobu
minimálně 30 dnů. Na žádost ošetřované osoby nebo jejího zástupce rozhodne o potřebné péči
ošetřující lékař lůžkového zařízení. O prodloužení doby péče rozhodne praktický lékař. Dávka se
poskytuje maximálně po dobu 90 dnů. Pečující osobou mohou být osoby blízké, u kterých se
nezkoumá společné bydliště. Pokud pečuje jiná fyzická osoba (druh, družka) musí mít s ošetřovanou
osobou společný trvalý pobyt. Po dobu péče nesmí pečující osoba vykonávat výdělečnou činnost, ale
během této doby se může vystřídat v péči s jinou osobou. Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vzniká
po 12 měsících od ukončení předchozí dlouhodobé péče.
Minimální mzda
Od 1. ledna 2019 se zvýší minimální měsíční mzda z částky 12 200 Kč na 13 350 Kč pro
zaměstnance, kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová
mzda
vzroste
ze 73,20 Kč na 79,80 Kč.
Další informace k sociálním dávkám Vám může poskytnout sociální pracovník Mgr. Petr Habram,
který má každou druhou středu v měsíci na Obecním úřadě Dolní Lhota v době od 13 do 16 hod.
pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle 602 139 508,
e-mailem phabram@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

Děti z mateřské školy za hranicemi naší obce
V roce 2016 byla zahájena mezigenerační spolupráce mezi Mateřskou školou v Dolní Lhotě
a Domovem Sluníčko v Ostravě-Vítkovicích. Tento domov poskytuje pobytovou službu
pro seniory a pro osoby se zvláštním režimem.
Děti pod vedením pedagogů připravují představení v podobě lidových písní a básniček. Tímto
si děti vytváří kladný vztah ke stárnoucí generaci, který jim zároveň poskytuje pozitivní
zpětnou odezvu i v jejich vlastních rodinách. Vystoupení dětí vyvolává u klientů velmi silný
pozitivní zážitek ovlivňující jejich celkovou duševní pohodu a vitalitu.
Vzájemné sbližování dvou generací má vliv i na rostoucí poptávku po službách Domova
Sluníčko, protože prostřednictvím účinkujících dětí se o tomto domově dozvídají i jejich
rodinní příslušníci. Sociální pracovníci zdejšího domova zaznamenali nárůst žádostí z řad
občanů z naší obce.
V dnešním uspěchaném světě je velmi důležité vzájemné propojování věkově odlišných
generací, s přihlédnutím ke skutečnosti, že naše generace stárne. Nelze opomíjet ani duševní
péči o naše stárnoucí občany a návštěvy dětí z mateřské školy jsou jednou z forem, jak
přinášet klientům domova seniorů radost.

Mgr. Marek Tejzr
zastupitel za KDU-ČSL
Domov Sluníčko, příspěvková organizace
Sylabova 19
Ostrava - Vítkovice
Ústředna tel. : +420 596 781 314

Společenství dobrých občanů - výzva ke spolupráci
Vážení spoluobčané,
touto cestou se na vás obracím s následující otázkou: Nebydlí ve Vašem sousedství člověk, který
potřebuje pomoc druhých?
Může se jednat o seniora nebo o osobu těžce nemocnou, kteří jsou osamělí a nejsou schopni si sami
nakoupit, uklidit si a postarat se sami o sebe.
Najdou se mezi Vámi občané, kterým tito lidé nejsou lhostejní? Máme v úmyslu založit „Společenství
dobrých občanů“, které bude těmto lidem pomáhat.
A nejen jim, naší prioritou bude mimo kromě jiných aktivit také celková péče o naši obec, a to
i v oblasti ekologie jako je například likvidace černých skládek v obecních lesích. Víme, jak je
důležité již u našich dětí vytvářet pozitivní vztah k přírodě a učit se k ní chovat šetrně. Správný vzor
jim musíme dát ( vypustit=ale už) my dospělí. Plánujeme společné ekologické akce, kterých se mohou
zúčastnit celé rodiny.
Toto sdružení navazuje již na aktivitu pana Jana Růžičky „Pomáhejme si navzájem“, které je
zveřejněno na stránkách obce, ale není v dostatečné míře využíváno.
Zájemci o spolupráci mohou kontaktovat prostřednictvím e-mailu pana Marka Tejzra
(tejzr@domovslunicko.cz) nebo pana Jana Růžičku (jan.ruzicka.dl@gmail.com).
Mgr. Marek Tejzr
zastupitel za KDU-ČSL

Stejně jako v loňském roce i letos uspořádala kulturní komise při
OÚ v Dolní Lhotě ve spolupráci s mateřskou a základní školou
vzpomínkový akt u pomníku Tomáše Garrigue Masaryka
položením kytice a zazpíváním oblíbené písničky státníka
Ach, synku, synku.

Máte doma prvňáčka?
Blíží se doba zápisů do 1. ročníku základní školy. Letos přijde
k zápisu v Dolní Lhotě více dětí než v minulých letech. Pedagogové
připravují projekty, které umožní budoucím prvňáčkům a jejich
rodičům získat povědomí o výuce, organizaci a fungování školy.
Již pátým rokem se mohou děti a jejich rodinní příslušníci zúčastnit projektu NANEČISTO,
který bude probíhat v budově školy po celý březen. Po zápisu do 1. ročníku, který bude
ve středu 10. dubna, prožijí předškoláci ve školních lavicích několik výukových hodin
matematiky, českého jazyka, čtení nebo některé z výchov. Chceme, aby si školáci zvykli
na nové prostředí, dobře se zařadili do třídního kolektivu, protože nástup do školy s sebou
nese určitý stres jak pro ně, tak pro jejich rodiče.
Mgr. Věra Lasáková
ředitelka školy

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2019/2020
DOLNÍ LHOTA
6.5. 8.00 – 13.00
ČAVISOV
7.5. 8.00 – 11.00
Zákonní zástupci dětí přinesou:
 Vyplněné dokumenty
 Rodný list dítěte
 Občanský průkaz
Další informace: Jana Kovalová – ředitelka MŠ, tel.: 792 338 341
www.msdolnilhota.cz

Kulturní komise při OÚ Dolní Lhota
pořádá jednodenní zájezd pro důchodce

Kouty nad Desnou a Velké Losiny
cena zájezdu 250,-Kč, datum odjezdu 18. května 2019
PROGRAM:
- Odjezd v 6:15 hod. ze všech autobusových zastávek v Dolní Lhotě.
- Od 9:00 hod. Exkurze přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně
( exkurze v délce 3 hod.)
- Po exkurzi individuální oběd v lyžařském středisku Kouty nad Desnou
- Od 13:00 - 13:30 hod. exkurze ve Velkých Losinách (výroba ručního papíru)
- Kdo nebude mít zájem o návštěvu elektrárny, může využít aquapark ve Velkých Losinách,
cena za 3 hodiny 300 Kč (platba vlastní)
- Předpokládaný odjezd k domovu 15:00 hod.
CENA ZÁJEZDU OBSAHUJE:
- autobusovou dopravu
- exkurzi přečerpávací elektrárny
- výrobu ručního papíru
- vedoucího zájezdu
Přihlášky u paní Výtiskové na OÚ nebo Lasákové v ZŠ.
Mgr.Věra Lasáková
předsedkyně kulturní komise

Vyhodnocení Vesnických sportovních her 2018
Vážení spoluobčané a příznivci sportu, dovolte, abychom se začátkem nové sezóny 2019
krátce ohlédli za vyhodnocením již uplynulého ročníku 2018. Jednoznačně mohu říci,
že se jednalo o nejnáročnější sezónu těchto her, jelikož počet soutěží historicky dovršil
poprvé počtu dvanácti disciplín. Nebyl snad jediný kalendářní měsíc, ve kterém by se
neuskutečnila některá z disciplín Vesnických her. Naše obec jako jedna z mála obcí
uspořádala dvě disciplíny, kterou byl přespolní běh a požární útok.
Přes veškerou náročnost skončila naše obec na konečném 5. místě. Zvykli jsme si i na
lepší umístění, ale vzhledem k většímu zájmu okolních vesnic o tuto soutěž, nese tak
sebou i větší profesionalitu v jednotlivých disciplínách. Z hlediska počtu obyvatel, kdy
naše obec nepatří mezi největší zúčastněné obce a "města", znamená však tento
výsledek solidní úspěch v uplynulém ročníku 2018.

Přes veškerou snahu oživit Vesnické hry novými disciplínami se kolektivně upustilo
o další zařazení požárního útoku do ročníku 2019. To pro naši obec není nic pozitivního,
jelikož disciplínu v požárním útoku nahradil pro naši obec, "nepopulární" stolní tenis.
Nepopulární zmiňuji proto, že za posledních několik předešlých let se nám nepodařilo
sestavit tým stolních tenistů.
Závěrem bych rád poděkoval všem obětavým sportovcům za vzornou reprezentaci
a všem sportujícím či koučujícím kapitánům, kteří se podíleli na konečném pořadí naší
obce. Mezi tyto obětavce rozhodně patří: Luboš Mada, který každoročně vypomáhá se
sestavováním týmu v kuželkách, střelbě ze vzduchovky a v lukostřelbě. Dále Michal
Moravec, za sestavení týmu v badmintonu a nemohu zapomenout zmínit ani Toníka
Hrubého a Ivana Andraška, kteří sestavili tým v MTB. Děkuji i panu Jardovi Rychlému,
který každoročně sestavuje tým volejbalistů a také Tomáši Švidrnochovi, který obětavě
přijal sestavení a koučování jednoho z časově nejnáročnějších disciplín v sálové kopané.
Velký dík patří i všem hasičům, kteří se podíleli na organizaci disciplíny v požárním
útoku.
JUDr. Aleš Miko,
spoluorganizátor VSH

Rozpis soutěží Vesnických sportovních her 2019
1. Lyžování/slalom
2. Plavání
3. Badminton
4. Kuželky
5. Stolní tenis
6. Běh
7. Volejbal
8. Nohejbal
9. Lukostřelba
10. MTB
11. Vzduchovka
12. Sálovka

Jistebník /Skalka
Klimkovice/Poruba Sareza
Plesná
Olbramice
Zbyslavice
Dobroslavice
Krásné pole
Horní Lhota
Velká Polom
Plesná
Zbyslavice
Polanka

13. 2.
9.3.
23. 3.
30.3.
13.4.
25.5.
1.6.
15.6.
14. 9.
5. 10.
19. 10.
23. 11.

Hledáme nové sportovce tělem a duší, kteří mají trvalé bydliště v Dolní Lhotě
a mají chuť reprezentovat naši obec v různých disciplínách VSH. Především
sháníme zájemce o disciplínu ve stolním tenise. Rovněž hledáme nového
koordinátora celé soutěže. V případě, že máte chuť a zájem se zapojit do VSH, tak
se prosím obraťte na Aleše Miko: alesmiko@centrum.cz nebo na obecní úřad.
Děkujeme.

Zahájení Vesnických sportovních her 2019
Sjezdové lyžování
Dne 13.2.2019 se konal v pořadí druhý ročník vesnických sportovních her v disciplíně
sjezdové lyžování. Podmínky na lyžování sice nebyly ideální, zatažená obloha, občas
lehce poprchávalo, sníh byl mokrý a těžký. Avšak stejně jako loni panovala dobrá nálada,
na závodníky čekaly v cíli grilované klobásy, čaj na zahřátí a fanoušci z řad rodinných
příslušníků a přátel. Konkurence byla letos větší, nově se závodů zúčastnily také obce
Vřesina a Dobroslavice, celkem tedy 12 vesnic a 48 závodníků (4 závodníci za vesnici).
Naší vesnici reprezentovali Jan Kubíček, Adam Válek, Tomáš Válek a Barbora Sládková.
Závod nebyl snadný, zejména druhé kolo, kdy trať již byla rozbitá, nakonec se však
podařilo závodníkům Dolní Lhoty vybojovat 6. místo s odstupem jednoho bodu za pátou
Horní Lhotou. Na prvním místě se umístila Velká Polom, druhé místo obsadila Vřesina
a třetí skončily Klimkovice. Děkujeme tímto všem závodníkům za reprezentaci naší obce
a organizátorům za hladký a bezproblémový průběh závodu a příjemnou atmosféru.
Sportu zdar a lyžařům SKOL!
Barbora Sládková

Na fotografii zleva: Jan Kubíček, Adam Válek, Barbora Sládková, Tomáš Válek

Rád bych popřál všem občanům Dolní Lhoty krásné jarní dny.
I pro nás a naše hráče končí zimní přípravné období a vyhlížíme první jarní kola
mistrovských utkání, která ukáží, jak jsme se během zimy připravili.
Všechna naše mužstva trénují po přestávce v prosinci od ledna jak v naší tělocvičně,
tak venku. Pracujeme na hrubé fyzické kondici, benjamínci, žáci hrají přípravná
utkání v tělocvičnách a halách doma i se soupeři z okolí. Dorostenci a muži hrají
„zimní ligu“ na „umělých travách“ ve Vratimově a na hřišti Hlubiny v Ostravě.
Zatím se střídavými úspěchy, ale od toho je zimní příprava, aby se našla ta správná
sestava pro jarní zápasy.
Volejbalistky a všichni tenisté využívají naší tělocvičny a hal v okolí pro přípravu na
jarní a letní zápasy.
23.2. proběhl 2.Sportovní ples, který byl z mého pohledu zase o krok lepší, než první
ples a chtěl bych za krásnou atmosféru poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravou,
organizací a taky bych chtěl poděkovat všem našim sponzorům, kteří přispěli do naší
bohaté tomboly.

V současné době finišujeme s dostavbou nových šaten a rekonstrukcí šaten starých.
Zahájili jsme kolaudační řízení u nových šaten a doufám, že vše proběhne ke
spokojenosti všech zúčastněných.
Rádi bychom také všechny fanoušky sportu v Dolní Lhotě pozvali na naši valnou
hromadu, která se uskuteční 15.3.2019 od 18.00 hod.. Na naší valné hromadě se
můžete všichni dozvědět podrobné informace z činnosti naší TJ a i o plánech pro
letošní rok.

Součástí valné hromady bude i prohlídka nových
i zrekonstruovaných prostor!!!
A hned v sobotu 23.3.2019 zahajujeme jarní sezónu prvním mistrovským utkáním
s Rychvaldem od 15.00 hod..
Všechny jarní zápasy našich
fotbalistů jsou v rozpisech.
A v úterý 7.5.2019, i když je to
zatím daleko, bude další

superutkání
Sokoli versus
Hasiči
i s bohatým kulturním
programem dlouho do noci.
Hezký den všem a těšíme se na Vás 😊
Radovan Dolba, předseda TJ

Výbor TJ Sokol Dolní Lhota, z.s.
zve všechny své členy, sponzory a hosty na
VALNOU HROMADU,
která se koná v pátek 15.3.2019 v 18.00 hod.
v restauraci SPORT na hřišti
TJ Sokol Dolní Lhota.

MUŽI - JARO 2019
23.3.2019
31.3.2019
6.4.2019
14.4.2019
20.4.2019
28.4.2019
4.5.2019
12.5.2019
18.5.2019
25.5.2019
1.6.2019
8.6.2019
15.6.2019
24.3.2019
31.3.2019
7.4.2019
14.4.2019
21.4.2019
27.4.2019
5.5.2019
12.5.2019
19.5.2019
25.5.2019
2.6.2019
9.6.2019
16.6.2019
3.4.2019
12.4.2019
18.4.2019
26.4.2019
30.4.2019
10.5.2019
14.5.2019
24.5.2019
28.5.2019
8.4.2019
20.4.02019
26.4.2019
3.5.2019
10.5.2019
13.5.2019
24.5.2019
12.42019
20.4.2019
27.4.2019
4.5.2019
11.5.2019
18.5.2019
25.5.2019
1.6.2019
9.6.2019

15:00

sobota

Dolní Lhota

Rychvald

15:30

neděla

Hošťálkovice

Dolní Lhota

15:30

sobota

Dolní Lhota

Koblov

16:00

neděle

Markvartovice

Dolní Lhota

16:00

sobota

Dolní Lhota

Hlubina B

10:30

neděle

Vratimov B

Dolní Lhota

16:30

sobota

Dolní Lhota

Vítkovice-Svinov

16:30

neděle

Ostrava Lhotka

Dolní Lhota

17:00

sobota

Dolní Lhota

Pustkovec

15:00

sobota

Polanka B

Dolní Lhota

17:00

sobota

Dolní Lhota

Michálkovice

17:00

sobota

Hrušov

Dolní Lhota

17:00

sobota

Dolní Lhota

Třebovice

DOROST - JARO 2019
Dolní Lhota
nedělě
Rýmařov
nedělě
Dolní Lhota
neděle
Hlučín B
neděle
Dolní Lhota
neděle
Svinov
sobota
Dolní Lhota
neděle
Velká Polom
neděle
Dolní Lhota
neděle
Polanka
sobota
Dolní
Lhota
neděle
Dolní Benešov
neděle
Dolní Lhota
neděle
PŘÍPRAVKA U11 - JARO 2019

14:00
10:00
14:00
15:00
14:00
14:15
14:00
14:00
14:00
12:15
14:00
14:45
14:00
16:00
17:00
16:30
17:00
17:30
17:00
16:30
17:00
16:30
17:00
13:30
17:00
16:30
17:00
17:00
17:00
16:30
13:30
10:00
14:00
10:00
14:30
15:00
14:30
15:00

středa
pátek
čtvrtek
pátek
úterý
pátek
úterý
pátek
úterý

Fulnek
Dolní Lhota
Kobeřice
Dolní Lhota
Světlá Hora
Dolní Lhota
Darkovičky
Dolní Lhota
Vřesina
Dolní Lhota
Háj ve Slezsku
Dolní Lhota
Hradec nad Moravicí

Ostrava-Jih U11 B
Dolní Lhota U11

Dolní Lhota U11
Václavovice U11 B

Slovan Ostrava U11
Dolní Lhota U11

Dolní Lhota U11
Poruba U11 B

Vítkovice 1919 - dívky

Dolní Lhota U11

Dolní Lhota U11

Krásné Pole U11

Vítkovice-Svinov U11

Dolní Lhota U11

Dolní Lhota U11

Hrabová U11

Koblov U11

Dolní Lhota U11

VETERÁNI - JARO 2019
Hrušov V
pondělí
Stará Bělá V
sobota
Dolní Lhota V
pátek
Třebovice V
pátek
Dolní Lhota V
pátek
Ostrava Oldies V
pondělí
Dolní Lhota V
pátek
STARŠÍ ŽÁCI - JARO 2019
Slovan Ostrava
pátek
Dolní Lhota
sobota
Rychvald
sobota
Dolní Lhota
sobota
Lokomotiva Ostrava
sobota
Dolní Lhota
sobota
Michálkovice
sobota
Dolní Lhota
sobota
Hrabová
neděle

Dolní Lhota V
Dolní Lhota V
Pustkovec V
Dolní Lhota V
Poruba V
Dolní Lhota V
Polanka V
Dolní Lhota
Michálkovice
Dolní Lhota
Lokomotiva Ostrava
Dolní Lhota
Slovan Ostrava
Dolní Lhota
Rychvald
Dolní Lhota

Středisko v Dolní Lhotě funguje již pátým rokem. Jsme velmi rádi, že se středisku daří a stále
se rozvíjí. Co se týče rozvoje, minulý rok se nám povedlo obohatit tým trenérů o nového
asistenta. Nyní tedy trénujeme ve čtyřčlenném týmu, který se skládá z Tomáše Mikendy,
Honzy Růžičky, Petra Musiala a vedoucího střediska Hany Šalamounové. Po úspěšném
náboru jsme rozšířili plochu tatami, na kterém se věnujeme aktuálně 19-ti dětem. Navýšili
jsme i tréninkovou kapacitu a trénujeme každé úterý a pátek od 16:00 – 18:00 hod. Našim
cílem na tento rok je ustálit středisko zejména edukační koncept cesta Samuraje, který se týká
nejen výuky juda, ale učení zvyšování zdravé sebedůvěry dětí, tvoření, respektování
základních hranic a pravidel nejen v dojo.
Aktuálně se zajímáme o nové pedagogické postupy zejména intenzivně pracujeme na
edukaci ADHD dětí, s kterými se i na našem středisku setkáváme. Je pro nás důležité i tyto
děti socializovat a naučit je nejen judo, ale koncentraci, soustředění, koordinaci, trpělivost
atd.
Naše cíle nejsou malé, držte nám palce!
Jan Růžička

Soukromá veterinární ordinace SETTER MVDr. KAREL ŽĎÁNSKÝ oznamuje, že
v sobotu 23. března 2019 v době od 9.00 hodin do 10.30 hodin bude v obci Dolní Lhota
provedena vakcinace psů proti vzteklině.
Místo vakcinace, jako obyčejně, bude před hasičskou zbrojnicí u obecního domu. Současně,
na přání majitele psa, je možno provést vakcinaci kombinovanou vakcínou proti psince,
parvoviroze, leptospiroze, chřipce psů, nakažlivému zánětu jater a vzteklině.
Při vakcinaci bude možno zakoupit pro psy a kočky přípravky proti blechám, tablety
na odčervení, šampony, minerální a vitaminové preparáty.
Součástí akce je bezplatná poradna pro majitele zvířat.
MVDr.Karel Žďánský
soukromový veterinární lékař

VIZUALIZACE KOSTELA PO DOSTAVBĚ:

SOUČASNÝ STAV - DOKONČENÍ ZÁKLADOVÉ DESKY:

Vážení občané,
dovolujeme si Vás tímto informovat o probíhající dostavbě kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Jak jsme Vás již před časem informovali, farníci z Dolní Lhoty se rozhodli zvelebit zadní část
našeho kostela tím, že zbourají chátrající a nevyužívanou márnici a přistaví nové prostory pro
ucelení celé stavby. Nová budova bude především sloužit jako zázemí pro budoucí kroužky
dětí, hudební a pěvecký nácvik pro scholu, výuku náboženství, zázemí pro ministranty atd.
Dále se bude využívat pro společensko-kulturní akce, např. rozsvícení adventních svící,
dožínkové akce apod. V neposlední řadě bude sloužit jako zázemí pro různé obřady, a to jak
křtiny, svatby, tak i smuteční obřady.
Již na podzim minulého roku jste mohli zaznamenat zahájení stavby a úspěšné dokončení
základové desky. Na jaře budeme v této stavbě pokračovat, s cílem dokončit hrubou stavbu.
Veškeré práce se budou odvíjet od finančních možností farnosti.
Rádi bychom Vám nabídli možnost se také podílet na této jedinečné dostavbě, a to tím,
že můžete přispět zakoupením magnetky s vizualizací kostela.
Zakoupením této magnetky přispějete na pořízení stavebního materiálu. Magnetky si můžete
zakoupit od 18. března 2019 po každé mši svaté v sakristii nebo na obecním úřadě u paní
Hanky Výtiskové.
GRAFICKÁ VIZUALIZACE MAGNETKY:

Magnetky se budou prodávat
ve dvojím barevném provedení,
stříbrná a zlatá. Stříbrnou obdrží
každý, kdo přispěje ve finanční
výši 500 - 999 Kč.
Zlatou magnetku dostane každý,
kdo přispěje finanční částkou
1.000 Kč a více.
Kdo by chtěl toto dílo podpořit
větším finančním obnosem, tak může přímo v kostele do pokladničky nebo bezhotovostně
na farní účet Dolní Lhoty č. ú.: 283146156/0300.
Podílet se také můžete i svou osobní přítomností při stavebních a jiných pracích.
Další informace a fotodokumentaci najdete na: www.farnost.velkapolom.cz
Děkujeme.
otec Mgr. Radek Drobisz,
duchovní správce farnosti

Mobilní hospic Ondrášek
již 15 let pomáhá lidem
z regionu dožít svůj život
doma, mezi svými blízkými.
Každá zakoupená vstupenka
zajistí dvě hodiny péče
o nevyléčitelně nemocné
dospělé i děti. Podpořte nás
svou účastí nebo potěšte své
blízké smysluplným dárkem.

