Vážení občané, dámy a pánové.
V tomto zpravodaji Vás chci seznámit s výsledky práce obecního úřadu a zastupitelstva obce
za období od 27.5.2019.
Co se v obci od té doby provedlo:
Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu
V sobotu 30.11.2019 jsme společně slavnostně rozsvítili náš vánoční strom. Jsem velice rád,
že se tato nádherná akce stala novou tradicí v naší obci, a že je každým rokem bohatší nejen
o množství stánků nebo kulturních vystoupení, ale především také o množství návštěvníků,
pro které to všichni děláme. Proto bych rád znovu poděkoval všem pořadatelům a účinkujícím,
a také hlavně všem občanům, kteří přijali naše pozvání a přišli ve skutečně hojném počtu mezi
nás.

Generální opravy místních komunikací

Po loňské generální opravě místních komunikací v pěti ulicích byla letos provedena generální
oprava místních komunikací v dalších čtyřech ulicích. Jedná se konkrétně o ulici Polní, kde byla
stávající částečně zpevněná komunikace v podstatě nahrazena komunikací zcela novou a také
o ulice K Oboře, Lomená a Slepá, na kterých došlo k položení nové asfaltobetonové obrusné
vrstvy. Vyšším dodavatelem stavebních prací byla místní stavební firma Controlstav. Na jaře
příštího roku budou ještě provedeny drobné úpravy některých kanalizačních šachet a také
výšková úprava terénu u okrajů komunikací, včetně jeho opětovného zatravnění.
Děkuji všem občanům, kteří ve stavbou dotčených ulicích bydlí, za jejich trpělivost a mnohdy
také velice užitečnou a podnětnou spolupráci.

Vyspravení částečně zpevněných komunikací v obci
Z loňských oprav místních komunikací v obci nám zbylo značné množství asfaltového
recyklátu. Ten byl dočasně uložen na parkovišti v prostoru mezi obecní halou a restaurací
Mokřinka. Tím, že jsme si recyklát v obci ponechali, jsme ušetřili na skládkovném částku přes
300 000 korun. Navíc jsme si s tímto recyklátem v tomto roce vyspravili takřka všechny
částečně zpevněné komunikace v obci.
Oprava sprchovacího koutu v tělocvičně
Ti z Vás, kteří navštěvují saunu v obecní tělocvičně, jistě ví, že původní sprchovací kout nebyl
opatřen skleněnými dveřmi. To mělo za následek prskání vody na dlažbu, která se tak stávala
nebezpečně kluzkou. Jelikož se prosklená dvířka pro tento typ sprchovacího koutu již nevyrábí,
byla provedena jeho celková výměna za sprchovací kout nový. V rámci těchto prací byla také
provedena oprava dlažby před vstupem do tělocvičny ze západní strany.

Oprava chodníku na ul. Československých tankistů
Byla provedena oprava chodníku na ul. Československých
tankistů, konkrétně jde o úsek chodníku od dolní části
ul. Hořínůška směrem k nádraží. Jedná se o jeden z nejvíce
frekventovaných chodníků v obci a jeho stav byl předmětem
již mnoha připomínek občanů.
Nátěr válečného hrobu na místním hřbitově
Také v letošním roce jsme mysleli na ty, kteří za 2. světové války při osvobození naší obce
položili své životy. Tentokráte byly provedeny udržovací práce na válečném hrobu na místním
hřbitově, kdy po loňském opětovném osazení bořících se konstrukcí pomníku, byl letos
proveden celkový nátěr všech jeho kovových částí, včetně obnovení původních nápisů.
Průběh obecních dotací na domovní ČOV
Stále pokračuje příjem žádostí vlastníků rodinných domů o obecní dotaci na výstavbu
domovních ČOV, realizovaných jako náhrada za dosavadní žumpu nebo septik. Příjem žádostí
byl zahájen 1.9.2019 a za první tři měsíce evidujeme již zhruba 80 podaných žádostí ve
finančním objemu dotačních prostředků cca 1,6 miliónu korun, což již nyní vysoce převyšuje
naše očekávání. Připomínám, že žádosti bude možno podávat až do konce roku 2021, kdy bude
vyplácení dotací ukončeno. Rád bych touto cestou upozornil na dva nedostatky, které se
v žádostech vyskytují nejčastěji. Prvním je, že pokud rodinný dům vlastní více osob (například
manželé), musí se do žádosti jako žadatelé uvést a také podepsat všichni (nikoliv pouze jeden
z nich). Druhým nedostatkem je, že žádost nebývá vyplněna ve všech bodech. Doporučuji proto
před odevzdáním žádosti její opětovnou kontrolu.
Z dalších činností v obci již jen ve zkratce:
- Byla provedena oprava zásahového vozidla Tatra 815 CAS 32, patřícího do vybavení naší
zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů.
- Proběhly další soutěže v rámci vesnických sportovních her, o jejichž průběhu budete
informováni v samostatném článku.
- Dne 28.6.2019 proběhlo v budově Základní školy slavnostní ukončení školního roku
a následně po prázdninách dne 2.9.2019 se v sále obecního domu uskutečnilo slavnostní
zahájení nového školního roku.
- Dne 24.8.2019 se v areálu Kozelkova mlýnu v Dolní Lhotě uskutečnily historicky první
všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen. Zkoušky organizoval Okresní myslivecký
spolek Opava ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Stříbrnice. Podrobnější informace se
dočtete v samostatném článku.
- Dne 31.8.2019 pořádal místní SDH v areálu restaurace Mokřinka zábavu v rámci oslav
125 let založení SDH v Dolní Lhotě.
- Dne 1.9.2019 se v naší obci uskutečnily farní Dožínky.
- Dne 7.9.2019 se v prostoru za obecním domem a také na ulici Podjárky uskutečnil
pravidelný sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
- Dne14.9.2019 se tentokráte v Čavisově konalo již tradiční Medobraní, pořádané Základní
organizací Českého svazu včelařů Velká Polom a okolí, z.s, do které patří také včelaři
z Dolní Lhoty.
- Stále probíhají práce na údržbě obce a také hospodářské práce v obecních lesích.

Provedené kontroly:
- Dne 2.8.2019 provedlo Ministerstvo vnitra pravidelnou kontrolu správnosti a aktuálnosti
obecně závazných vyhlášek obce a kontrolu jejich připravované zákonné aktualizace – bez
závad.
- Dne 31.10.2019 vykonala Česká inspekce životního prostředí kontrolu všech dokumentací,
povolení, certifikátů, pasportů, řádů, vyhlášek a ostatních podkladů, potřebných k řádnému
provozování veřejné kanalizace – bez závad.
- Dne 5.12.2019 vykonali pracovníci Krajského úřadu MS kraje kontrolu hospodaření obce –
bez závad.
Toto je přehled činností obecního úřadu a zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl dnes
seznámit.
Rád bych ještě na závěr své zprávy popřál všem občanů obce, za sebe a za všechny obecní
zastupitelé, pohodový advent, šťastné a veselé Vánoce a do nového roku hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí, elánu, pracovních úspěchů a rodinné pohody.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

Čtrnáctidenní svozy – každé liché pondělí:

13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6.,
29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11.,
30.11., 14.12., 28.12.
Měsíční svozy:

13.1., 10.2., 9.3., 6.4., 4.5., 1.6., 29.6., 27.7., 24.8., 21.9., 19.10.,
16.11., 14.12.
Svozy plastů –středy:

29.1., 26.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6., 29.7., 26.8., 23.9., 21.10., 18.11., 30.12.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční na jaře 21.3.2020 a na podzim
3.10.2020.
Dle OZV č. 5/2019 místní poplatek za odvoz odpadů činí 540 Kč/rok, který platí každá
fyzická osoba přihlášena v obci.
Tento poplatek rovněž platí fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo
sloužící k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná
fyzická osoba; má-li ke stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Poplatky na rok 2020 se budou vybírat v hotovosti do pokladny OÚ Dolní Lhota nebo
převodem na účet č. 1842566339/0800, (VS číslo popisné) od 3.2.2020 do 31.3.2020.

Tak, jako každý rok, i letos Vás seznámíme se statistikou v evidenci
obyvatel naší obce v roce 2019.
Obec Dolní Lhota má v současné době 1484 obyvatel, z toho je 49 %
mužů a chlapců - 594 a 135 a 51 % žen a dívek - 613 a 142. Průměrný
věk obyvatel naší obce je 42,61 let.
V roce 2019 zemřelo 13 našich spoluobčanů (3 ženy a 10 mužů), narodilo se 10 dětí
(4 děvčátka a 6 chlapců). Z obce se odstěhovalo 32 obyvatel a přistěhovalo se 34 našich nových
spoluobčanů.
Nejstaršímu občanovi je 94 let, jednomu 93 let, čtyřem 92 let a dvěma 91 let.
V letošním roce jsme neměli žádného devadesátiletého jubilanta.
Nejen jim, ale i Vám všem, přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojený život
v „naší“ Dolní Lhotě.
Hana Výtisková
sam.referent OÚ

Tříčlenná kulturní komise pracuje při OÚ v Dolní Lhotě podle plánu, který je rovněž pro
informaci ve vývěsce u obchodu. Velmi zdařilou akcí byl zájezd na Dlouhé stráně na Jesenicku
spojený s prohlídkou přečerpávací elektrárny. Pěknou akcí byla beseda o Izraeli s panem
Tomášem Bartoncem nebo zájezd do divadla na muzikál Jesus Chris superstar.
V měsících říjnu a listopadu jsme cvičili na velkých míčích v místní tělocvičně. Patnáct
zájemců se zapojilo do projektu, který financovala Místní akční skupina Opavsko pod názvem
Netradiční sportovní aktivity. Pro velký zájem bude cvičení pokračovat na jaře příštího roku
a je vhodné pro všechny dospělé, kteří si chtějí protáhnout tělo a zlepšit svou fyzičku.
Dříve narození navštívili děti v Mateřské škole v Dolní Lhotě, kde shlédli program připravený
pedagogy, dostali občerstvení a domluvili se na čtení pohádek před spaním. Dne 8. prosince
proběhlo vítání občánků, na kterém vystoupily děti mateřské školy s kulturním programem.
Členové kulturní komise budou rádi za náměty pro další období. Pokud máte nápad na akci
nebo zajímavý zájezd, sdělte buď na Obecní úřad v Dolní Lhotě, v místní mateřské nebo
základní škole.
za kulturní komisi
Mgr. Věra Lasáková

Dne 24.8.2019 a 25.8.2019 se Myslivecký spolek Stříbrnice spolu s OMS Opava podílel na
organizaci zkoušek mysliveckých psů.
Hlavním stanem organizátorů se stal bývalý mlýn p. Kozelky a garantem za spolek Stříbrnice
předseda pan Petr Buroň. K účasti bylo
přihlášeno 25 psů v kategorii malých
a velkých plemen.
Členové spolku Stříbrnice vybudovali
v honitbě potřebná zařízení pro posuzování
psů, postarali se o zázemí ve mlýně i potřebné
cateringové službě. Celkový průběh zkoušek
sledovali kromě rozhodčích i vyznávači
kynologie, fanoušci a známí psovodů.
Úspěšně
zkoušky
dokončilo 24 psů.
Hodnocení organizace a zajištění zázemí
zkoušek znělo v superlativech.
Akce se vydařila ke spokojenosti všech.
za MS Stříbrnice
Jiří Rýdel

Každoročně, ihned v prvních dnech nového roku, přicházejí do našich
domovů koledníci, aby nám přinesli radostné poselství Vánoc – Lásku,
Pokoj, Světlo a Naději v rámci Třikrálové sbírky. Ani letos tomu
nebude jinak.
V Dolní Lhotě bude sbírka probíhat v sobotu 4. 1. 2020 v dopoledních
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

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkoval farníkům
a místním dětem, kteří se opětovně účastnili
na již tradičních přípravách adventního
věnce. Rovněž bych chtěl poděkovat všem,
kteří se podíleli na budování stánků pro
prodejce nabízející své výrobky na
slavnostním rozsvěcování adventního věnce
a vánočního stromu. Nelze nezmínit také ty,
kteří upekli výborné koláče. Poděkování
si zaslouží i všichni, kteří prodávali ve
farním stánku. Díky vaší štědrosti, bylo
co nabízet. Kromě již zmiňovaných koláčů
se prodával chléb s výbornou škvarkovou pomazánkou a halušky s kysaným zelím. Zájem byl
také o stříbrné magnetky. Následný výtěžek z prodeje bude směrován na dostavbu kostela. Jsem
velmi rád, že se v letošním roce na této slavnosti aktivně podílela i farnost.
zastupitel za KDU-ČSL
Mgr. Marek Tejzr

PAŠIČKY
(aneb setkání přátel povodí Opusty, Podjárek,
Předměstí a Pašiček)
Pod tímto názvem se 6. října tohoto roku uskutečnilo
v restauraci Mokřinka již čtvrté setkání „Pašičkářů“,
tedy těch, kteří zde vyrůstali, prožívali svá dětská léta,
mládí, ale i těch, kteří mají k těmto místům nějaký
osobní vztah. Je zajímavé, že každým rokem nás
přibývá, letos se sešlo už 45 nadšených účastníků.
Během celého večera zde vládla velice přátelská
a pohodová atmosféra se vzpomínkami na nejrůznější
zážitky a vylomeniny, které provázely život dětí a posléze mladých lidí tehdejší doby.
K dobré pohodě tohoto setkání přispěla značnou měrou „country“ kapela, jejíž mnozí členové mají své
kořeny rovněž v Pašičkách.
Když jsme se v dobré náladě rozcházeli, slíbili jsme si, že nejpozději za dva roky se znovu takto sejdeme.
Jsme rádi, že jsme setkáním přispěli ke kulturnímu životu v obci, protože v poslední době se lidé mají
tendenci uzavírat. Nebývá samozřejmostí, že lidé se k sobě takto přátelsky chovají.
Za úspěšnost akce vděčíme i organizátorům, a to zejména Pepíku Kláskovi, Vláďovi Kláskovi, Lumíru
Holušovi, Pavle Želáskové a i jiným.
Alena Svobodová

V letošním školním roce máme 89 žáků v pěti ročnících. Šedesát žáků navštěvuje školní
družinu. Spolupracujeme s Policií ČR, neziskovými organizacemi poskytujícími besedy
s protidrogovou tématikou, rodinnou a ekologickou výchovou. Ve výuce cizího jazyka
využíváme rodilého mluvčího z agentury Hello. Zúčastňujeme se florbalových soutěží, v těch
letošních postoupili žáci do krajského kola, které se bude konat v měsíci lednu 2020.
Koncem měsíce listopadu vystoupili žáci s kulturním programem na rozsvěcení vánočního
stromu v Dolní Lhotě i Čavisově. Poděkování patří vyučujícím, kteří program připravili.
Rovněž v programu vystoupil pěvecký sbor při základní škole s vánočními písněmi a kroužek
němčiny, který nacvičil
píseň v německém jazyce.
Na podzim jsme sbírali
starý papír a kartony,
zapojili jsme se do soutěže
O zelený strom. Děkujeme
všem občanům, kteří nám
pomohli sbírat.
V příštím roce oslavíme
115 let stávající školní
budovy velkou školní
akademií spojenou se dnem
otevřených dveří. Zájemci
o drobný prodej se mohou
po novém roce hlásit
u ředitelky školy.
Protože se blíží konec kalendářního roku, přejeme všem klidné a pohodové Vánoce a šťastné
vkročení do roku 2020.
za ZŠ Mgr. Věra Lasáková

Velký úspěch našich žáků ve florbale

V úterý 3.12.2019 se chlapci z páté a čtvrté třídy zúčastnili
okresního kola florbalového turnaje ČEPS cupu v ČPP
Aréně v Ostravě. Po sérii vítězných utkání postoupili
z prvního místa do krajského kola!
Ve čtvrtek 5.12.2019 hrála naše děvčata, převážně žákyně páté třídy. Ve všech utkáních
přesvědčivě zvítězila a jednoznačně postoupila do krajského kola, které se bude konat koncem
ledna v Ostravě.
Děkujeme našim žákům za vzornou reprezentaci školy!
Děkujeme také rodičům žáků za pomoc s dopravou na turnaje.

I když ještě není konec roku, je nejlepší doba na rozvahu a uvažování, co se událo
v jednotce. Naše jednotka v roce 2019 vyjela celkem k osmnácti událostem,
z toho ke dvěma požárům. V sousedním Čavisově vzplála suchá tráva a u Hýlova
hořelo strniště od sklízecího stroje. Dále jsme se zúčastnili taktického cvičení
simulovaného požáru a evakuace Základní školy v Krásném Poli. Cvičení
probíhalo za plného provozu školy, přítomno bylo sedm jednotek hasičů z okolí. Jednou jsme
vyjeli k dopravní nehodě, kde byl únik ropných látek. Dále jsme pomáhali při výjezdu
záchranné služby při transportu imobilního pacienta. Také jsme zajištovali požární dohled při
pořádání koncertu v Dolní Oblasti Vítkovice. Z dvanácti technických pomocí byla většina
asistence v obecních lesích, při čištění kanalizace, ale také jsme vytahovali vozidlo, zapadlé
mimo komunikaci a plnili protipovodňové pytle pískem a z naplněných pytlů stavěli hráze při
přívalových deštích.
V probíhajícím roce jsme zajišťovali akceschopnost naší techniky a pravidelný servis výměny
olejů. Členové jednotky se starají o chod zbrojnice, zajišťují údržbu technických prostředků,
úklid, čištění techniky a zbrojnice.
Rád bych poděkoval členům jednotky za práci a připravenost pro výjezd. Dokazujeme to při
každém akutním výjezdu.
Přeji všem příjemné prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších ve zdraví
a spokojenosti.
Bohumil Kokeš
velitel JSDH

Hasiči Vám všem přejí 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 2020?
Ať se nám ve zdraví daří být dobrými lidmi, vstřícnými
sousedy a skutečnými občany naší krásné obce Dolní Lhota.
SDH Dolní Lhota

Vážení spoluobčané a příznivci sportu,
dovolte, abych Vás závěrem letošního roku informoval o konečném pořadí naší obce
ve vesnických hrách. Ve srovnání s minulým ročníkem jsme zažili velice napjatý sportovní rok,
a to především s velkým nezájmem našich spoluobčanů o účast v jednotlivých disciplínách.
Obsazení některých disciplín byl leckdy nelehký úkol, a tomu odpovídá i vynechání dvou
disciplín. Přes veškerou snahu jsme udrželi sportovní čest a vybojovali osmé místo v konečném
pořadí.
Chtěl bych tímto poděkovat všem našim občanům, kteří reprezentují Dolní Lhotu. Poděkování
patří také spoluorganizátorům, kteří oslovují občany a sestavují jednotlivé týmy. Nicméně,
z důvodu nezájmu občanů o účast v disciplínách jsme se rozhodli o přerušení účasti v soutěži
Vesnických sportovních her pro rok 2020.
Aleš Miko,
spoluorganizátor VSH

MTB - Horská kola
Jak již bývá tradicí, první říjnová
sobota patří v Plesné cyklistice.
Po propršené noci byl letošní ročník
obzvláště těžký a blátivý. Naši mladí
cyklisté zajeli výborně, od prvního
místa je dělily pouhé tři body.
Skončili čtvrtí, nicméně bedna jim
unikla jen o pár sekund. Obec
reprezentovali:
Daniel
Muroň
(6. místo), Lukáš Kubín (9. místo),
Jakub Švidrnoch (12. místo) a Rosťa
Kneisl (17. místo). Všichni borci
zaslouží velký dík a uznání.
Antonín Hrubý
spoluorganizátor VSH

Vzduchovka
V polovině měsíce října se uskutečnila
tradiční střelecká disciplína, a to střelba
ze vzduchovky na 10 m. Organizátorem
her byla obec Zbyslavice. Naše
družstvo ve složení Luboš Mada, Ivo
Lasák, Jaroslav Hanzal a Lukáš Mada
vybojovali 1. místo!
Absolutním vítězem se stal Marek Josef
z Velké Polomi s celkovým počtem 171
bodů. V těsné blízkosti 168 bodů se
umístil na druhém místě Ivo Lasák
z Dolní Lhoty a třetí v celkovém pořadí
s 162 body byl First Rostislav z Horní
Lhoty.
Děkuji všem našim reprezentantům
za účast a rovněž Luboši Madovi, který ochotně pomáhá při sestavování a organizování našeho
střeleckého týmu.

Sálová kopaná
Poslední a současně dvanáctou
disciplínou letošních sportovních
her byl sálový fotbal. Je již tradicí,
že pořádající obcí této disciplíny
je Polanka nad Odrou. Náš tým
v nelehké konkurenci obsadil 10.
místo. Vítězem se stala domácí
Polanka nad Odrou, druhé místo
obsadila obec Horní Lhota a třetí
místo patří Jistebníku.
Děkuji všem fotbalistům, kteří
hájili naše barvy a poděkování
patří také Tomáši Švidrnochovi,
který se zasloužil o organizační
záležitosti.

TJ SOKOL DOLNÍ LHOTA
Přeji krásný adventní čas všem Lhoťákům !
Rok se s rokem sešel, blíží se Vánoce a zase bilancujeme rok letošní a přemýšlíme 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.
Co se nám letos nepovedlo?
Kvůli administrativní chybě se nám nepovedlo dosáhnout na dotaci „Můj klub“ z MŠMT a zvýšené náklady na dokončení
stavby nových šaten způsobily, že jsme se, bohužel, potýkali celý rok s nedostatkem finančních prostředků, a tím pádem
nemohli pokračovat v naplánovaných investicích a rozvoji našeho areálu. Další problém vyvstal s tréninkovou plochou pro
fotbalová družstva za hlavním hřištěm, a to kombinací neochoty našeho souseda k provozování plochy na tréninky a „útokem
divočáků“, kteří nám tréninkovou plochu zcela zlikvidovali.
Co se nám letos povedlo?
Úspěšně jsme dokončili a zkolaudovali nové šatny, které nám hostující týmy závidí. Stabilizovali jsme tým trenérů
u fotbalových i tenisových družstev. Podařilo se nám ve fotbalu znovu oslovit a doplnit hodně malých špuntů, z čehož máme
letos asi největší radost. Podařilo se nám postavit náš A tým mužů už opravdu z našich odchovanců.
V prostorách našeho areálu pokračují 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 opět proběhl i moravský přebor v letním žákovském
biatlonu a všichni účastníci byli opět maximálně spokojeni.

Kdo stojí letos za tím, že v průběhu týdne se na našich sportovištích vystřídá denně až 50
sportovců, hlavně v dětských a mládežnických kategoriích?
Tomáš Heřman a Tomáš Válek u fotbalové přípravky
Tréninky probíhají v rámci přípravky pro
všechny ročníky dohromady a v rámci
tréninku se děti dělí na starší a mladší
ročníky, dle fyzických předpokladů.
Výsledkem by měl být dostatečný počet
hráčů pravidelně vychovaný pro starší
kategorie.
Jirka Kučera a Tomáš Holiš u starších
žáků
Velmi těžký úkol mají trenéři starších
žáků. Proti minulé sezoně tým zásadním
způsobem omládl. Musím klukům poděkovat za jejich přístup jak k zápasům, tak k tréninkové účasti.
Jak u přípravky, tak u starších žáků bych chtěl poděkovat rodičům za to, jakou vytvářeli při zápasech pozitivní atmosféru,
i když se nám moc nedaří. A děkujeme za to, že jezdí auty na venkovní utkání a vozí naše fotbalisty.
Tomáš Švidrnoch a Lumír Kudela u dorostu
Cílem přípravy je navázat na výborné výsledky mužstva dosažené v soutěžním ročníku 2018/2019 a také, po dohodě s trenéry
mužstva žáků, zapojit do přípravy mužstva dorostu také další hráče a vychovat další naše odchovance pro tým mužů.
David Richter, Jan Stanovský a Ondřej Stanovský u mužů:
Cílem je 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.
Jirka Výtisk, Martin Míček, Přemek Hanzal, Honza Výtisk u tenistů
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. I v příštím roce chceme obsadit všechny
soutěže a po postupu baby tenistů do vyšší soutěže být úspěšní!!!!!

Ženy už jsou tak zkušené, že
volejbalového trenéra nepotřebují…
Volejbal ženy pokračují v soutěži
Okresního přeboru Ostrava. Letos hraje
10 družstev, my máme na soupisce
10 hráček, z toho 2 nové mladé posily
z Krásného Pole. V podzimních kolech
jsme uhrály pěkné 3 body a jsme rády, že
jsme přes zranění zkušených hráček
účast v soutěži udržely.
Tréninky probíhají každé pondělí
v podvečer v naší tělocvičně, v létě jsme
využívaly výborné zázemí
beachvolejbalového kurtu ve Vřesině.

Tady máte v přehledné formě aktuální umístění našich fotbalových a tenisových mužstev na konci letošního roku:

Fotbal
Muži

Zápasy

+

0

-

Skóre

Body

1
3

54:48
38:16

34
32

1
2

Třebovice
Polanka "B"

13
13

12
10

0
0

3

Dolní Lhota

13

9

0 4 55:27

27

4
5
6
7
8

Markvartovice
Velká Polom
Václavovice
Koblov
Hrušov

13
13
13
13
13

9
9
8
7
6

0
0
0
0
0

4
4
5
6
7

42:18
33:25
40:20
30:36
30:34

27
27
24
21
19

9

Hlubina "B"

13

5

0

8

43:46

15

Přípravka

Zápasy

+

0

-

Skóre

Body

1
2
3
4
5
6
7

Baník Ostrava U9 "P"
1. FC Poruba U9 "C"
Krásné Pole U9
Velká Polom U9
Pustkovec U9
Baník Ostrava - dívky
Klimkovice U9

7
7
7
7
7
7
7

7
6
4
4
3
3
1

0
0
0
0
0
0
0

0
1
3
3
4
4
6

125:31
109:51
89:59
81:73
78:93
59:96
40:107

21
18
12
12
9
9
3

8

Dolní Lhota U9

7

0 0

7

37:108

0

+

0

-

Skóre

Body

0

2

86:23

30

0

2

73:23

30

0

2

76:27

30

0
0

3
3

70:30
89:42

28
24

Starší žáci

Zápasy

10

Vratimov "B"

13

5

0

8

31:43

15

1

Hrabová

12

11

Michálkovice

13

5

0

8

19:39

13

2

Klimkovice

12

12

Ostrava Lhotka

13

2

0

11

19:43

9

3

Třebovice

12

13
14

Vřesina "B"
Slovan Ostrava "B"

13
13

2
2

0
0

11
11

22:56
20:55

5
5

4
5

Michálkovice "A"
Krásné Pole

12
11

1
0
1
0
1
0
9
8

Zápasy

+

0

-

Skóre

Body

6

Řepiště

12

6

0

6

45:30

18

1
2
3
4
5

Hlučín B
Raduň
Dolní Benešov
SO Bruntál
Rýmařov

13
13
13
13
13

10
10
8
8
7

2
1
1
1
3

1
2
4
4
3

74:19
45:16
38:23
29:23
28:22

32
31
25
25
24

7

Dolní Lhota

12

6 0

6

61:49

18

8
9
10
11

Baník Ostrava - dívky
Lokomotiva Ostrava
Václavovice
Michálkovice "B"

12
12
12
12

5
5
4
2

0
0
0
0

7
5
8
10

36:53
45:80
40:57
30:78

15
14
12
7

6

Dolní Lhota

13

7

2 4 34:23

23

12

Slovan Ostrava

12

1

0

11

30:102

3

7

Svinov

13

6

2

5

24:31

20

13

Petřvald na Moravě

8

Vřesina

13

6

1

6

35:28

19

9

Darkovičky

13

5

3

5

39:24

18

1

10

Velká Polom

13

5

1

7

30:38

16

11

Světlá Hora

13

4

0

9

23:48

12

12
13
14

Polanka
Ostrava-Jih
Ludgeřovice

13
13
13

3
3
0

1
0
0

9
10
13

19:33
25:54
16:77

10
9
0

Dorost

11

1

0

10

25:130

2

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

Polanka V

6

6

0

0

31:7

17

2

Ostrava Oldies V

6

4

0

2

23:16

13

3

Třebovice V

6

3

0

3

25:21

9

4
5

Pustkovec V
Poruba V

6
6

2
3

0
0

4
3

21:15
20:17

8
8

6

Dolní Lhota V

6

3 0

3

20:20

8

7

Stará Bělá V

6

0

6

11:55

0

Veteráni

Tenis
BABYTENIS 2.tř. sk. A

Vítězství

Porážky

Body

1

SK Vítkovice

6

0

12

2
3

TO TJ Nový Jičín
TJ Start Ostrava

5
3

1
3

11
9

4

TJ Baník Ostrava

3

3

9

5

TJ Sokol Dolní Lhota

2

4

8

6
7

TK Vratimov
TJ Sokol Pražmo - Raškovice

2
0

4
6

8
6

Vítězství

Porážky

Body

Mladší žactvo 1.tř. sk. A
1

TK Opava

6

0

12

2
3
4
5

TC Vratimov
TJ TO Sokol Stará Bělá B
TC Ostrava Nová Ves B
Rožnovský tenisový klub

5
4
3
2

1
2
3
4

11
10
9
8

6

TJ Sokol Dolní Lhota

1

5

7

7

TJ MSV Studénka B

0

6

6

Vítězství

Porážky

Body

Starší žactvo 1.tř. sk. D
1

TJ VOKD Ostrava - Poruba

7

0

14

2

TJ Start Ostrava C

6

1

13

3

TK Havířov B

4

3

11

4

ITS Tennis Club Olomouc

3

4

10

5

TJ Sokol Dolní Lhota

3

4

10

6

TC Kopřivnice

3

4

10

7

TJ TO Sokol Stará Bělá B

1

6

8

8

SK Vítkovice

1

6

8

0

Co z těchto tabulek vyplývá?
Že jsme odehráli celkem 102 mistrovských utkání u fotbalistů a 19 turnajů u tenistů. Pokud budeme
počítat cca 3 hodiny na fotbalový zápas (příprava, cesta na zápas, …) a cca 6 hodin na tenisový turnaj,
pak se dostaneme na 306 hodin u fotbalistů a 114 hodin u tenistů pouze u „mistráků“.
Připočtěme k tomu 2 tréninky po 2 hodinách týdně po dobu 8 měsíců, tedy 64 tréninků u 7 týmů,
dostaneme se k dalším 896 hodinám. Celkem máme tedy 1316 hodin, což 154 plnohodnotných
pracovních dnů v 8,5 hodinové pracovní době, které naši trenéři na úkor svého volného času věnují
i Vašim dětem. A to vše za „sokolské nazdar“. Zkuste si do těchto hodin dopočítat minimální mzdu…
Připočtěme cesty na zápasy vlastními vozy nebo vozy rodičů, přátelské zápasy a turnaje tenistů mimo
soutěže…
Pořád máte dojem, že děláme málo?
Co bychom rádi udělali v příštím roce a v nejbližší budoucnosti?
Zprovoznili novou tréninkovou plochu pro fotbal mezi hlavním hřištěm a silnicí na Čavisov.
Dokončili třetí antukový kurt.
Dokončili opravu a úpravu komunikací v celém areálu.
Opravili vjezdovou bránu do areálu.
Opravili krytinu na terase a na tribuně.
Oslavili 100 let od založení organizované sportovní činnosti u nás.
Kde na to vezmeme?
„Garantovaný“ příjem máme cca 330.000,- Kč z pronájmu restaurace, a pravidelné dotace na činnost
z obecního rozpočtu naší obce a obce Čavisov.
Opět jsme požádali o dotaci „Můj klub“ z MŠMT, pokud uspějeme, bude se nám v příštím roce dýchat
trošičku lépe a Vaše děti se budou u nás cítit zase o něco lépe. V rámci této dotace, která se týká pouze
mládeže ve věku 6-23 let evidujeme 135 aktivních sportovců s registrací ve fotbalovém
a tenisovém svazu!!!
Zbytek příjmu do celkového rozpočtu cca 750.000,- Kč ročně tvoří příjmy od sponzorů, oddílové
příspěvky a mimořádné dotace z naší obce. Vzhledem k tomu, že sportovní areály jsou v okolních obcích
i jejich vizitkami, budeme šťastni, když i naše zastupitelstvo bude uvažovat o dlouhodobé a systematické
podpoře rozvoje činnosti, protože vše, co děláme, neděláme pro Dolbu, Švidrnocha, Stanovského,
ale pro Vaše děti, pro naši mládež. Vše, co na hřišti budujeme, tady zůstane i pro příští generace.
I proto bych chtěl poděkovat všem našim příznivcům, sponzorům, ale i manželkám a přítelkyním
za podporu a trpělivost.
A Vám všem přejeme krásné prožití Vánoc, šťastný vstup do roku 2020!!!!
za fotbalový oddíl Tomáš Dolba a trenéři
za tenisový oddíl Jirka Výtisk a trenéři
za volejbalový oddíl Pavlína Doležalová
za TJ Sokol Dolní Lhota
Radovan Dolba a výbor

v neděli 29. prosince 2019
Vás srdečně zveme, zdarma se zúčastnit veřejného bruslení pro děti a rodiče,
které se uskuteční na ledové ploše zimní stadión STUDÉNKA:
https://www.sak-studenka.cz/sportovni-centrum/umela-ledova-plocha/zimni-stadion

Bruslení proběhne v době
od 13.30 hod. do 15.00 hodin.
Doprava autobusem z autobusové zastávky za obecním úřadem
v Dolní Lhotě v 12.30 hod.
Tuto akci pořádá Obec Dolní Lhota
- organizátor pan Hrubý Tomáš telefon 724 181 695

Po zrušení Svazarmu ve Vítkovicích v roce 1989 mnozí členové hledali jiné působiště
pro oblíbenou modelařinu. V té době jsme založili klub modelářů v Dolní Lhotě.
Od této doby nelze nevzpomenout - Mistra republiky F. Langra. 1. místo v žebříčku kategorie
RC-V1 P. Höffra a vítěze Krajského přeboru J. Höffra a řádově 320 získaných diplomů
a kahanů z modelářských soutěží. Já a Pavel jsme organizováni ve SMoČR a v mezinárodní
organizaci FAI- v současné době ty nejhezčí ze získaných pohárů vystavujeme ve vitrínách
našeho starosty obce.
Naši činnost rozvíjíme jak ve formách rekreačních aktivit, tak i výkonnostních
celorepublikových a mezinárodních. Nelze nezmínit, že se Pavel stal mezinárodním mistrem
Slovenska a v letošním roce, jako člen repre družstva České republiky na Mistrovství Evropy,
které se pořádalo v sousedním Polsku, kategorie F3J, se umístil na 3. místě. Družstvo ČR
vybojovalo titul mistra Evropy. V letošním roce se s dosaženými výsledky zařadil
do reprezentace ČR na Mistrovství světa F3J, které se bude v příštím roce pořádat v sousedním
Slovensku.
Tytam jsou časy, kdy jsme letecké modely stavěli ze špejlí a balzy. Reprezentačně je nutné létat
s profesionálními modely, jejich cena se pohybuje v desítkách tisíc Kč. A vůbec nejsou levné
cestovní náklady na soutěže a soutěžní vklady. Zde musíme připomenout pravidelný finanční
příspěvek Obce Dolní Lhota, za který modeláři velmi děkují. Soutěžní modelařina si vyžaduje
pravidelný trénink na poměrně velké ploše. Vzhledem k tomu, že v okolí obce se takováto
plocha nenalézá, spojili jsme se s modelářským klubem GRADIENT Zbyslavice a hostujeme
na jejich modelářském letišti.
František Höffer
Leteckomodelářský klub Dolní Lhota

Švidrnoch, Švidernoch, Schwiedernoch, Schwidernoch.
Nositelé příjmení odvozeného od jména Švidrnoch se sjedou ze všech koutů republiky
i zahraničí na 15. rodinný ples 28. března 2020 do sálu restaurace Gól ve Velké Polomi.
Je tomu 100 let, kdy se ples konal poprvé v roce 1920
a od té doby se stal tradicí, kterou udržuje již třetí
generace Švidrnochů. První zmínky o starobylém
slezském rodě Švidrnochů nalezneme z roku 1645.
“Kolébkou rodu jsou obce Dolní Lhota (dříve Malá
Lhota), Poruba, Krásné Pole a Čavisov (dříve
Čabysov). Rodokmen tohoto rodu udržuje Rudolf Švidernoch z Ostravy - Poruby, který do něj
pravidelně vyplňuje změny.” řekl pro Ostravský deník na jaře 2019 Pavel Švidrnoch, jeden
z organizátorů plesu. Ples má dokonce i ocenění v podobě Certifikátu o vytvoření českého
rekordu v pořádání rodinných plesů, vydaný Českou databankou rekordů a kuriozit
v Pelhřimově. Rod Švidrnochů má vlastní erb a oficiální Švidrnoší polku, kterou účastníci plesů
tančí a zpívají při zahájení této významné události. Další zajímavostí týkající se plesu je fakt,
že doprovodný program je tvořen především nositeli variací příjmení Švidrnoch, ať už se jedná
o kapelu či taneční a jiná vystoupení. Do organizace plesu jsou zapojeni mladí i starší,
na samotném plese dochází k dojemným setkáním po letech, vzpomíná se, diskutuje nad
rodinným rodokmenem, který zdobí prostory plesu, zpívá a tancuje. V roce 1983 ples dokonce
natáčela Československá televize a odvysílala jej jako součást silvestrovského programu.
Francouzský spisovatel André Maurois napsal: „Bez rodiny se člověk chvěje zimou
v nekonečném vesmíru.“ Přijďte se zahřát na 15. Švidrnošský ples, který bude zároveň stoletým
výročím Švidrnošské tradice. Zváni jsou všichni dobří lidé bez ohledu na příjmení, kteří fandí
udržování rodinných tradic, rádi se baví a tancují. Pro vstupenky kontaktujte paní Soňu
Švidrnochovou (svidrnochova@dolnilhota.cz). Pokud se chcete zapojit do doprovodného
programu, podílet se na organizaci či vás více zajímá rod Švidrnochů, napište Pavlu
Švidrnochovi (pavel.svidrnoch@ataco.cz). Povídat si s námi můžete také ve Facebookové
skupině Švidrnoch family a přečíst si o našem rodě více na webu svidrnoch.cz.

25. ledna 2020
22. února 2020
29. února 2020
24. ledna 2020
1. února 2020
8. února 2020
29. února 2020

v sále Velká Polom
v OD Dolní Lhota
v OD Dolní Lhota
v KD Čavisov
v KD Čavisov
v KD Čavisov
v KD Čavisov

Farní ples
Kozelek
Maškarní ples MŠ
Myslivecké sdružení Stříbrnice
SDH
Ples MŠ
Kozelek

