ZPRAVODAJ
OBCE DOLNÍ LHOTA

3/2021

ZPRÁVA STAROSTY OBCE
Vážení občané, dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky práce obecního úřadu a zastupitelstva obce.
Opět několik slov k probíhající pandemii koronaviru
Pandemie koronaviru je tady již druhým rokem a za tu dobu
si ve světě vyžádala přes 3,5 miliónů obětí. V české
republice zemřelo na tuto pandemii již přes 30 tisíc lidí.
Nejvyšší oběť přinesli také někteří občané naší obce.
Zvýšená hygienická a epidemiologická opatření, která se za
tu dobu stala již nedílnou součástí našeho každodenního
života, přinášejí znatelný zvrat v boji s touto pandemií.
Hlavním trumfem je bezesporu očkování, které dokáže náš
imunitní systém na boj s virem připravit nejlépe a zabránit tak tomu nejhoršímu. Již nyní
evidujeme v naší obci výrazně nižší počet nakažených, kdy ke dni 31.5.2021 máme evidovány
celkem 3 aktuálně nakažené občany. Pro srovnání uvádím také situaci v nejbližších sousedních
obcích, kde ve Velké Polomi jsou ke stejnému datu rovněž 3 nakažení občané, v Horní Lhotě 2
a v Čavisově není evidována žádná nakažená osoba. Vypadá to, že se život začíná pomalu
vracet do zajetých kolejí, ale není ještě definitivně vyhráno.

Přístavba hasičské zbrojnice
O stavebních akcích, připravovaných pro letošní rok, jsem Vás informoval již v prosincovém
zpravodaji. Hlavní stavební akcí v tomto roce bude přístavba hasičské zbrojnice, na kterou jsme
získali dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů stavby. Po přecenění původního rozpočtu na
cenovou hladinu roku 2021 a po schválení zadávací dokumentace poskytovatelem dotace bylo
vypsáno výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavby.

Dopravní bezpečnost v obci
V rámci této akce bylo již provedeno výrazné posunutí
dopravních značek označujících začátek a konec obce,
a to pro příjezd ve směru od Krásného Pole o cca 300 m
a pro příjezd ve směru od Zátiší dokonce o cca 700 m.
Posunuté značení by mělo v dostatečné vzdálenosti před
obytnou zónou obce zpomalit přijíždějící vozidla. Jelikož se
nejedná o místní komunikaci, ale o silnici III. třídy
v majetku Moravskoslezského kraje, provedl posunutí
tohoto dopravního značení majetkový správce této silnice,
kterým je Správa silnic Moravskoslezského kraje. Jejich dodavatelská firma ale omylem
posunula značení pro příjezd ve směru od Zátiší o zhruba 300 m, než je uvedeno ve schválené
projektové dokumentaci. Obec Správu silnic MSK na tuto chybu upozornila a Správa silnic
pochybení svého dodavatele uznala a značky posune na správné místo.
V rámci dopravní bezpečnosti se rovněž připravuje výstavba osvětleného přechodu pro chodce
pro bezpečnější přístup chodců k tramvajové zastávce „Dolní Lhota Osada“. V současné době
se dokončuje projektová dokumentace a probíhá její projednávání se správci sítí a dotčenými
orgány státní správy.

Příprava cyklostezky
Probíhají projekční a další přípravné práce na plánované
výstavbě cyklostezky z Velké Polomě do Dolní Lhoty.
O tomto záměru jsem Vás informoval již ve své minulé
zprávě. V současné době probíhají majetkoprávní jednání
s vlastníky stavbou dotčených pozemků, za účelem jejich
možného výkupu. Již nyní se setkáváme s prvními
komplikacemi, kdy zejména na katastru obce Velká Polom
evidují případy zesnulých vlastníků, po kterých doposud
neproběhla dědická řízení a není tudíž s kým jednat o možném
odkupu. Problémy jsou rovněž s pozemky ve vlastnictví
Lesů ČR, které údajně ze zákonných důvodů prodej odmítají.
Na základě výsledků majetkových jednání se projektant
stavby pokusí o směrovou korekci trasy cyklostezky tak, aby
se problémovým pozemkům vyhnula.

Stavební akce v areálu základní a mateřské školy
Veškeré stavební akce ve školním areálu se vždy snažíme plánovat až na období velkých
prázdnin, kdy se maximálně eliminuje riziko pohybu dětí po staveništi. O těch letošních
prázdninách bude probíhat broušení a nátěr střešních přesahů na budově tělocvičny, včetně
opravy její fasády a nátěru klempířských prvků. Provedena bude také částečná výměna oplocení
školní zahrady, a to v úseku podél ulice Záhumení a U Školy. Připravovalo se také doplnění
herních prvků na dětském hřišti před tělocvičnou. Tato akce je ale podmíněna získáním dotace.
Pro realizaci jsou dále připravovány tyto další stavby:
- oprava místní komunikace v ulici Na Břížku,
- výměna septiku u Obecního domu za domovní ČOV,
- zatrubnění příkopy na konci ulice Podevsí, včetně výměny propustku.

Průběh poskytování dotací pro stavby domovních ČOV
Příjem žádostí o dotaci z finančních prostředků obce
na výměnu stávající žumpy nebo septiku za domovní
čistírnu odpadních vod, zaznamenal v poslední době
znatelný nárůst. Důvodem může být uvolnění omezujících
opatření nouzového stavu a blížící se termín ukončení
dotace. K dnešnímu dni již obec přijala žádosti o dotace
v celkové výši 3 180 000 korun. Z důvodu zvýšeného zájmu
o dotace a také z důvodu dlouhé čekací lhůty na povolení
stavby stavebním úřadem, rozhodlo zastupitelstvo obce na
svém posledním zasedání o prodloužení lhůty pro
poskytování této obecní dotace o jeden rok.

Oslavy osvobození obce
I přes nepříznivou hygienickou situaci omezující setkávání většího počtu osob, proběhla také
v naší obci každoroční pietní akce u příležitosti oslav 76. výročí osvobození naší obce v rámci
Ostravské operace.
Tato akce se podařila zorganizovat především zásluhou člena opavské jednoty Československé
obce legionářské a předsedy ostravské organizace Českého svazu bojovníků za svobodu
bratra Jiřího Francírka.
Putování po místech bojů, které probíhaly v Moravskoslezském kraji se zúčastnili členové
ČsOL z Opavy, ČSBS z Ostravy a členové krajské organizace Sdružení válečných veteránů
Moravskoslezského kraje. Účastníci společně položili květiny u pomníku padlých tankistů
v Bolaticích, na hřbitově ve Štítině
a u tamního pomníku před rodným
domem
legionáře
generála
Heliodora Píky, a také u pomníku
padlých tankistů u nás v Dolní
Lhotě.
Dále pokračovali k bludnému
balvanu v Ostravě-Porubě a celou
akci zakončili u místa překročení
řeky Odry u Ostravy-Zábřehu,
u pomníku na místě známém jako
„Korýtko“.

Děkuji za pozornost.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

ZPRÁVA ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Letošní školní rok byl v režimu distanční a prezenční výuky. Předávání informací dětem
prostřednictvím internetového připojení nebylo lehké pro všechny. Učitelé měli
duplicitní počet hodin v menších skupinách. Po celou dobu výuky jsme ve
čtvrtém a pátém ročníku využívali v angličtině rodilého mluvčího, se kterým
má škola smlouvu několik let prostřednictvím agentury.
V měsíci dubnu a květnu jsme realizovali projekt pod názvem Modernizace
odborné výuky na ZŠ Dolní Lhota. Spočívá ve výměně 23 zastaralých
počítačových jednotek v odborné učebně, nákupu 3D tiskárny, pomůcky na
polytechnickou výchovu, ptačí budky s videokamerou a také jsme zasíťovali celou školu wifi.
Na školní zahradě jsme z projektu Malý Leader, který každoročně vyhlašuje Místní akční
skupina Opavsko, pořídili na školní zahradu sloupové ovocné stromky. Tím jsme doplnili
ekologickou část zahrady, ve které máme pěstební políčko, kompostér, hmyzí hotel a krmítka
pro ptáky.
Co se týká zdraví dětí a dospělých, škola je pravidelně testuje. Od nástupu žáků dne 12. dubna
nebyl zjištěn ani jeden pozitivní případ.
za základní školu
Mgr. Věra Lasáková

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH
Od 1. ledna 2021 nabyl platnosti nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.. K nejdůležitějším
změnám patří snaha snížit množství vytvořeného směsného komunálního odpadu (SKO).
Je žádoucí zvýšit podíl vytříděných složek odpadu, tedy plastu, papíru, skla, bioodpadu
a dalších. Zákon pro obce zvyšuje poplatek za skládkování SKO, a to ze současných 500 Kč
za tunu vzroste částka postupně až na 1850 Kč v roce 2029.
Obce jsou na tyto změny nuceny reagovat, a proto musí motivovat své občany, aby co nejvíce
odpad třídili. Pokud by ke snížení množství vyváženého SKO v obci nedošlo, bude obec, tudíž
i občané, doplácet na likvidaci odpadu nemalé finanční částky.
Cílem vedení obce není navyšování poplatku za likvidaci odpadu. Snažíme se najít cestu, jak
udržet výši poplatku na stávající úrovni. Pro letošní rok zůstal poplatek stejný ve výši 540 Kč
za osobu a rok a budeme se snažit poplatek nezvyšovat.
Po obci je rozmístěno 8 kontejnerů na sklo, 3 kontejnery na textil, u obecního domu je umístěno
7 kontejnerů na papír, 3 kontejnery na drobný šrot a 1 nádoba na oleje. Všechny kontejnery
jsou hojně využívány občany.
Při platbě za svoz SKO v měsíci únoru a březnu byly občanům na obecním úřadě rozdávány
tašky do domácnosti na tříděný odpad.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE DOLNÍ
LHOTA ZA ROK 2020
Druh odpadu
Směsný odpad
Velkoobjemový a
nebezpečný odpad
Nákup plastových
pytlů
Bioodpad
Separovaný sběr SKLO, PLASTY, PAPÍR

Náklady v Kč
1 015 317,00 Kč
173 668,00 Kč
35 423,00 Kč
180 450,00 Kč
274 555,00 Kč

Poplatky z odpad
Výnosy z prodeje
druhotných surovin a
sběru textilu
Odměna za třídění
Příjmy z prodeje
plastových pytlů

Celkem
Doplatek obce

Výnosy v Kč

788 336,00 Kč
2 980,00 Kč
168 516,00 Kč
3 060,00 Kč

1 679 413,00 Kč
716 521,00 Kč

962 892,00 Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Do letošního roku jsme vstupovali nejen s rouškami, hygienickými předpisy, omezeními
a obavami z pandemie, ale také s novými otázkami, výzvami, s nadějí…
Tu naději a světlo do temnot každodenního života přijímají křesťané na celém světě právě
o Vánocích. A podle dávných křesťanských tradic obcházejí domovy a o tuto radost se dělí.
Tato tradice byla celorepublikově obnovena v r. 2001, je organizována Charitou ČR a je spojena
s možností pomoci potřebným, nemocným, na okraji společnosti apod.
Letos v Dolní Lhotě proběhla sbírka opět pro Charitu Hrabyně https://hrabyne.charita.cz/.
Sbírka probíhala přes internet v on-line prostředí a do pokladniček v kostele sv. Cyrila
a Metoděje a na obecním úřadě, respektive na poště. Celkem se do pokladniček nasbíralo
11.642 Kč.
Děkuji všem, kteří se do Tříkrálové sbírky i v nestandartní formě zapojili a finančním darem
přispěli. Děkuji za spolupráci, farnosti Velká Polom, obecnímu úřadu i poště v Dolní Lhotě.
Mé zvláštní poděkování patří všem těm, kteří znají význam a smysl Tříkrálové sbírky.
Je to pro mě vždy velkým povzbuzením.
Přeji nám všem, ať máme odvahu i sílu hledat pravý smysl věcí kolem nás v nelehkých časech.
Dagmar Máchová
koordinátorka sbírky

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ POHŘBU
V KOSTELE SV. CYRILA A METODĚJE

Odchod každého člověka je bolestná
událost, avšak je to přirozená součást
lidského života.
Pro křesťana je to setkání se svým
Spasitelem.
Rozloučení i modlitba za zemřelého je
projev lásky pozůstalých.
Dlouholetá kostelnice paní Marie
Klásková už tuto službu nevykonává,
proto jsou zde uvedeny telefonní
kontakty pro případ
zajišťování
pohřbu v kostele sv. Cyrila a Metoděje
v Dolní Lhotě.
Odkazy jsou také na vývěsce u kostela.

P. Radek Drobisz
farář

ČINNOST MLÁDEŽE SDH DOLNÍ LHOTA

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás stručně seznámil s činností kolektivu naší hasičské mládeže během
uplynulého půlroku. Toto období bylo pro nás, tak jako pro všechny, v mnoha ohledech
náročné. Hygienická opatření a jejich neustálé změny nám znesnadňovaly plány. Společné
tréninky byly prakticky nemožné a nám nezbývalo, než vymýšlet mladým hasičům provizorní
aktivity.
Jak jsme již psali v posledním zpravodaji, v prosinci naši malí hasiči tvořili vánoční přání
pro obyvatele Domova důchodců Sluníčko. Tato činnost splnila svůj účel a obyvatelům domova
udělala velkou radost. Na oplátku jsme od potěšených seniorů obdrželi malé děkovné balíčky
se sladkou odměnou. S touto činností budeme určitě pokračovat i v dalších letech.
V březnu jsme se aktivně zapojili do projektu „Požární ochrana očima dětí “. Úkolem dětí bylo
nakreslit obrázek s libovolnou hasičskou tématikou. Své výtvory odevzdalo 9 našich malých
požárníků, kteří se za svůj umělecký talent rozhodně nemusí stydět. Zároveň naše vedoucí
chtěly zaměstnat své svěřence další domácí aktivitou a natočily instruktážní video, jak správně
vázat uzly. Rodiče nám jistě za všechny zašněrované boty poděkovali...:)
Pozvolně se nám začalo
probouzet jaro a s ním i první
venkovní aktivity. Covidová
situace nám stále znemožňuje
společné setkávání, a tak
vymýšlíme pro děti individuální
jarní víkendovou hru. Po naší
obci vytyčujeme jednotlivá
stanoviště s příslušnými úkoly a dáváme dětem několikadenní prostor k jejich plnění. Děti si
vyzvedly soutěžní karty, na které si následně zaznamenávají plnění jednotlivých úkolů. Po
absolvování všech úkolů vyplněnou kartu odevzdávají do poštovní schránky vedoucím. Tato
„bojovka“ měla od dětí kladnou odezvu a účast si připsalo také několik dětí mimo náš hasičský
kolektiv.
Postupem času konečně povolují hygienická opatření, což nám dává možnost rozšíření dalších
aktivit. Svoláváme naše dorostence k jarnímu úklidu našeho areálu na Mokřince. Mírné rozpaky
některých členů vyvolá situace, když se v jejich rukou objevují místo mobilů a tabletů hrábě :)
Nicméně s novým náčiním se všichni statečně poperou a za úklid jim patří dík.
Duben konečně přináší dlouho očekávaný návrat ke
společným tréninkům. Po dlouhé době se opět všichni
scházíme v našem venkovním areálu na Mokřince. Mladí
hasiči si konečně za známého zvuku nastartované mašiny
připomínají všechny hasičské dovednosti a připravují se na
jarní zápolení na hasičských soutěžích. Tedy doufejme.....
V sobotu 22. května jsme se zapojili do společného úklidu
naší krásné obce v rámci projektu „Ukliďme Česko“. O den později nás čekala konečně první
letošní soutěž. Zavítali jsme do Nové Vsi, kde se konalo okresní kolo hry Plamen.
Závěrem chceme poděkovat všem rodičům, dětem a všem ostatním členům našeho kolektivu
za trpělivost, vstřícnost a podporu v uplynulém nelehkém období. Doufáme, že se budeme
všichni ve zdraví scházet již v době lepší, době pocovidové...
Na další společné chvíle a zážitky se těší vedoucí Renča, Kiki, Dano a Martin.
za kolektiv mládeže
Martin Kubín

ÚKLID PŘÍRODY MYSLIVCI ZE SPOLKU STŘÍBRNICE

Myslivci Mysliveckého spolku Stříbrnice dne 17.4.2021 uklízeli
přírodu v obvodu honitby Stříbrnice. Odpad, který v lese,
na polích a na loukách zanechali lidé se podařilo posbírat a uložit
do připraveného kontejneru v Horní Lhotě. Jednalo se o 10
velkých přívěsných vozíků „lidského“ odpadu a dvě velké
traktorové pneumatiky, odložené v lesním porostu. Poděkování
všem dvaadvaceti myslivcům a přátelům myslivosti za jejich
obětavou a nezištnou práci při úklidu přírody v honitbě Stříbrnice.
Poděkování obcím za zajištění pytlů, do kterých se odpad sbíral
a obci Horní Lhota za zajištění likvidace tohoto odpadu.
Milí spoluobčané, zamysleme se nad tím, co všechno se za jeden
rok v přírodě vyskytne. Tento odpad tam nezanechá zvěř, ale lidé.
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu probíhá ve všech
okolních obcích, zpravidla dvakrát ročně, ale přesto je
vyhozeného „lidského“ odpadu všude stále hodně. Proč.....
za MS Stříbrnice
Kozelský Jaromír
myslivecký hospodář

ÚKLID PŘÍ

RODY MYSLIVCI ZE SPOLKU STŘÍBRNICE

ÚKLID PŘÍRODY MYSLIVCI ZE SPOLKU STŘÍBRNICE

ČESKÝ SVAZ VČELAŘŮ, Z.S., ZO VELKÁ POLOM
Včelařský spolek obcí Velká Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota a Čavisov

Milí přátelé a příznivci včelařství. Tolik očekávané jaro ještě zdaleka neukázalo svou pravou
krásu a venku je již vše v plném květu. Jarní teploty nejsou ani zdaleka tak příznivé, jak jsme
tomu byli za poslední roky zvyklí. Začátkem letošního jara si naše včely díky nepřízni počasí
mnohdy sáhly až na dno svých možností. Dostatečné zimní zásoby jsou totiž jejich energie pro
zdárné vyzimování.
Stejně jako vy, i my včelaři, jsme již nedočkavě vyhlíželi příhodné podmínky, abychom mohli
prohlédnout včelstva a zhodnotit naše úsilí z druhé poloviny předcházejícího roku.
Ve skutečnosti se až na jaře projeví celoroční práce každého z nás - zda včely řádně ošetřil,
dodal potřebné zásoby a v průběhu zimy si počínal tak, aby včelky nestrádaly.
Jako každý rok proběhlo v zimě dle nařízení Státní veterinární správy vyšetření na výskyt
roztoče kleštíka včelího způsobujícího onemocnění včel nazývané varroáza. Výsledky na
našich stanovištích jsou více než uspokojivé, z čehož lze usuzovat na dobré vedení včelstev.
Letošní zimu přečkalo 430 včelstev. Podle hlášení počtu včelstev k 1.9.2020 jsme ztratili pouze
27 včelstev. Pro srovnání uvádím, že stav k 1.5.2020 byl pouhých 262 včelstev! Je rovněž
potěšující, že stále více našich členů začíná vnímat včelaření jako součást přírody a nikoliv jako
způsob ekonomického profitu. Stále více jsou pro léčbu používány nové produkty zejména
na přírodní bázi, což lze hodnotit pozitivně. Včasná a účinná léčba je totiž závislá na schopnosti
včelaře zasáhnout do života včelstva ve správnou chvíli. Již není rozhodující datum v kalendáři,
jako tomu bylo dříve v nařízených metodikách pro léčení včelstev. Zde je ovšem nutné důrazně
upozornit na skutečnost, že nelze neléčit. Různá média občas svými příspěvky matou laickou
veřejnost i začínající včelaře a dávají do souvislosti zdravé vedení včelstev s jejich neléčením
s tím, že si včely poradí samy. Není tomu tak. Včelaříme na malém prostoru a pochybení
každého včelaře má dopad na všechny ostatní včelaře v okolí a hlavně na samotná včelstva.
Uvádím to zde zejména proto, že ne všichni včelaři jsou členy našeho spolku a jakožto
chovatelé mají své povinnosti.
Včelaření jde zkrátka do módy, naše děti by řekly, že je „cool“. Každopádně se jedná o krásnou
zálibu, u které radost mnohonásobně předčí vynaložené úsilí. Jaro se blíží ke svému závěru
a naše včelstva nabývají na síle. Mnozí z nás zakládají oddělky a připravují odchov nových
matek. Přál bych vám zažít krásný pocit, když včelař napomůže vzniku nového včelstva, založí
nový život. I nadále platí naše podaná ruka všem, kteří by se rádi o této činnosti dozvěděli více.
Vážení spoluobčané, po všech stránkách máme za sebou náročné období. Proto vám všem přeji
krásný závěr jara, příjemné léto a načerpání nových sil stejně jako je tomu právě nyní u našich
včelstev.
Nezapomeňte si osladit život lžičkou medu od našich včelek!

za ČSV, z.s., ZO Velká Polom
Ing. Tomáš Jurčík
předseda spolku

Magistrát města Ostravy
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociální práce a metodiky

POZVÁNKA
Na konzultační schůzku se sociálním pracovníkem, na kterého
se můžete obracet s dotazy ze sociální oblasti (např. sociální
dávky, služby, poradenství…)

Kdy: 9.6.2021 od 13.00 do 16.00 hodin
Kde: v zasedací místnosti Obecního domu Dolní Lhota

KDYŽ DOBŘE SLYŠET NENÍ ZAMOZŘEJMOST
Doba pandemie změnila životy nám všem. Osobám se sníženou kvalitou sluchu a neslyšícím
však mimo omezení, která zažíváme všichni, přináší překážky, které si slyšící veřejnost neumí
ani představit. Pro osoby se sluchovým postižením a seniory, kteří ztrácí sluch vlivem věku,
se zásadně zkomplikovaly i běžné každodenní situace, např. komunikace v obchodech, s úřady
i v nemocnicích. Roušky jsou totiž pro jejich komunikaci velkou překážkou. Tlumí hlasový
projev, možnost sledovat mimiku i výraz obličeje, a může tak lehce dojít ke komunikačnímu
šumu a následnému nepochopení situace.
Mnoho lidí je smířeno s tím, že ve stáří budou potřebovat brýle, horší je však představa, že
nebudou slyšet jako dříve a budou muset horší sluch nějakým způsobem kompenzovat. Pokud
máte i vy potíže se sluchem, neváhejte se na nás obrátit. V rámci sociálních služeb Tichého
světa nabízíme podporu osobám se sluchovým postižením při vyřizování různých žádostí o
příspěvky, např. kompenzační pomůcky. Poskytujeme jim pomoc při návštěvě úřadů, nemocnic
či podporu při řešení životních událostí. Nejen seniorům, kteří mají problémy se sluchem,
pomáháme např. při pořizování sluchadel, světelné signalizace, zesilovače TV a jiných
pomůcek, které přispívají ke zkvalitnění jejich života. Naši pracovníci mohou za klienty přijet
kamkoliv po Moravskoslezském kraji, či se s nimi spojit online.
Všechny naše služby jsou zdarma. V případě zájmu nebo jakéhokoliv dotazu nás neváhejte
kontaktovat. Adresa pobočky: Zeyerova 110/12, Ostrava 702 00. Tel. 702 158 110.

KVĚTINÁŘSTVÍ KRÁSNÉ POLE
PRODEJNÍ DOBA
ÚTERÝ
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA

12.30
8.30
8.30
8.30

– 17.00 HODIN
– 17.00 HODIN
– 17.00 HODIN
– 11.00 HODIN

Bc.Monika Stočková
Aranžování a vazba květin
TELEFON: 604 461 846

Fotografka
Panáčková Radmila
Fotostudio
17.listopadu 638
Ostrava-Poruba
Foto dětí, svateb,
foto na doklady, foto na porcelánové desky na pomníky
www.fotostudioostrava.cz Tel.: 736 642 148, 596 911 707
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