Vážení občané, dámy a pánové,
na dnešním jednání zastupitelstva obce Vás chci seznámit s výsledky práce Obecního úřadu
a Zastupitelstva obce od posledního zasedání. Co se tedy v době od posledního zasedání
provedlo:

Práce v obecním domě
Broušení a nátěr vikýřů v podkroví obecního domu
Bylo provedeno broušení a následný nátěr oprýskaných dřevěných prvků u vikýřů stávající
mansardové střechy obecního domu. Práce provedli zaměstnanci obce s využitím pojízdné
plošiny, kterou jsme měli zapůjčenou na opravu veřejného osvětlení.

Výměna oken v suterénu obecního domu
V suterénu obecního domu byla vyměněna všechna původní sklepní
okna za nová okna plastová. Vysekání původních oken provedli
zaměstnanci obce. Osazení nových oken pak odborně provedl pan
Valter Proksch, kterému tímto děkuji za spolupráci.

Oprava kanalizace v obecním domě
Původní kameninové rozvody odpadních vod v suterénu obecního domu již překročily hranici
své životnosti. Jejich postupný rozpad způsoboval čím dál tím větší obtíže při jejich užívání.
Bylo proto rozhodnuto vyměnit tyto zchátralé rozvody za nové plastové rozvody. Opravu
provedla firma Martin Souček z Poruby.

Broušení parket v sále obecního domu
Návštěvníci obecního domu si již jistě všimli sami, že parkety v sále jsou již značně
poškrábané a zčernalé. Bylo tedy načase provést jejich vybroušení. Jelikož ale byly parkety
v minulosti již broušeny mnohokrát, bylo nutno posoudit, zda se dalším broušením již zcela
nezničí. Posouzení včetně nabídek provedly zdarma celkem čtyři nezávislé firmy. Bylo
vybráno nejlevnější a věřím, že i nejefektivnější řešení, které nabízela firma OPUSZ
z Ludgeřovic. Práce již byly provedeny a výsledek je dle mého názoru výborný.

Revize vnitřních elektrických rozvodů
Pro celý objekt obecního domu byla provedena pravidelná (tzv. periodická) revize
elektrického zařízení. Revize konstatovala některé nedostatky, které sice nebrání užívání
stavby, ale které bude nezbytné neprodleně odstranit.

Práce v tělocvičně
Předláždění vstupu do tělocvičny
V místech vstupu do spojovacího krčku mezi školou a tělocvičnou (z východní strany) došlo
vlivem mrazu v zimním období ke značnému zvednutí venkovní dlažby. Situace již byla
natolik závažná, že již nebylo možné v zimě otevírat dveře a musela se celá škola obcházet
k druhému vstupu ze strany západní. Bylo proto provedeno předláždění spojené se snížením
dlažby na takovou výškovou úroveň, aby se zimní potíže již neopakovaly. Současně bylo
provedeno účinnější odvodnění tohoto prostoru. Práce provedla firma Controlstav, s.r.o.
z Dolní Lhoty.

Oprava podlah ve sprše
V prostoru sprch v tělocvičně docházelo postupně ke stále většímu odpadávání dlaždic.
V minulosti již byla tato vada několikrát reklamována u stavební firmy, která tělocvičnu
postavila. Vada byla vždy odstraněna a nějakou dobu se vše zdálo být v pořádku. V poslední
době se však vada opět začala projevovat, a to v podstatně větší míře. Na základě odborného
posouzení bylo proto provedeno odstranění celé dlažby, zatím ale pouze v šatně mužů a na
WC, které jsou přístupny přímo z hrací plochy. Bylo provedeno vysušení těchto prostor
pomocí vysoušečů, které byly naší obci zdarma zapůjčeny z centrálních hasičských skladů.
Jelikož bylo na doporučení odborníků provedeno rovněž původně neplánované vybetonování
podkladní vrstvy pod dlažbou, došlo z důvodu zachování nutných technologických lhůt zrání
betonu k protažení oprav i mimo dobu prázdnin. Jelikož šatny žen nebyly prozatím do oprav
zahrnuty, je možné tělocvičnu již nyní užívat, i když v omezeném rozsahu.

Revize vnitřních elektrických rozvodů
Pravidelná revize byla provedena rovněž v objektu tělocvičny, a to s podobným závěrem jako
revize v obecním domě.

Práce na víceúčelové hale
Oprava střechy na kotelně víceúčelové haly na Podjárkách
Došlo k narušení stávající ploché střechy u kotelny víceúčelové haly na Podjárkách, které
mělo za následek zatékání do prostoru kotelny. Bylo rozhodnuto o provedení nezbytné
opravy. Opravu provedla stavební firma Zdeněk Schwan z Bolatic, která se specializuje na
provádění a opravy střešních konstrukcí. V současné době jsou již práce dokončeny.

Práce na základní a mateřské škole
Budova základní a mateřské školy prošla v loňském roce celkovou rekonstrukcí. Z tohoto
důvody zde již neprobíhají žádné opravy financované obcí. Provedly se zde pouze tyto práce:

Odstraňování reklamovaných vad
Jedná se o vady, které jsme reklamovali u prováděcí firmy v záruční době. Tyto vady jsou
odstraňovány na náklady zhotovitele stavby.

Revize vnitřních elektrických rozvodů
Pravidelná revize elektrického zařízení byla provedena rovněž ve školním objektu.

Práce v obci
V obci byly provedeny tyto práce:
 Oprava tří propadlých kanalizačních vpustí
 Oprava dřevěných prvků na pískovišti a herní sestavě na malém hřišti
v ulici Hořínůška
 Neustále probíhá sekání trávy na obecních pozemcích.






Byla provedena oprava poruch veřejného osvětlení, které postupně nahlásili občané
obce. Schází ještě opravit světlo na tramvajové zastávce Osada, kde není možno najet
s běžnou plošinou a musí přijet plošina, která je umístěna na kolejovém vozidle. Po
dobu opravy musí být navíc na celé trati výluka. Díky dobré spolupráci s vedením
dopravního podniku se podařilo zajistit, že opravu nám zdarma provede přímo
dopravní podnik. Využije k tomu své plánované výluky.
Byla provedena oprava výtluků na ulicích Na Břížku, Potoční a Sportovní. Oprava
byla provedena zdarma jako kompenzace za narušení místní komunikace na ulici
Lesní při opravách vodovodního řadu.
V letošním roce byly provedeny rozsáhlejší ořezy stromů a keřů v blízkosti
komunikací, které již značně omezovaly průjezdy vozidel.

Oprava venkovního schodiště u prodejny TEMPO (bývalá JEDNOTA)
Stavebně-technický stav venkovního schodiště u prodejny potravin TEMPO (směrem ke
škole) se v posledních letech zhoršil natolik, že již ohrožoval bezpečnost našich občanů.
Jelikož toto schodiště není v majetku obce, ale v majetku společnosti TEMPO, probíhala
v posledních letech neustálá jednání s vedením této společnosti, jejichž cílem bylo donutit
tuto společnost k realizaci nutných oprav předmětného schodiště. V letošním roce konečně
došla jednání ke zdárnému konci a společnost TEMPO v současné době již skutečně realizuje
opravy, v rámci kterých bude schodiště nově předlážděno v celém rozsahu.

Kontroly
Dne 3.9.2013 vykonali pověření pracovníci odboru kontroly a interního auditu Krajského
úřadu MS kraje v Ostravě pravidelnou kontrolu hospodaření obce – bez závad.
Dne 3.9.2013 proběhla také kontrola hospodaření v obecních lesích, kterou vykonal odbor
životního prostředí Magistrátu města Ostravy. Také tato kontrola neshledala na tomto úseku
žádné nedostatky.
Toto je přehled úkolů Obecního úřadu a Zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl na
dnešním zasedání informovat.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

V sobotu 12.října 2013 bude proveden svoz tohoto odpadu.
Přistavené kontejnery budou:
- u obecního domu
- na parkovišti areálu Mokřinky na Podjárkách

Doba příjmu:

8.00 – 12.00 hodin

Občanské sdružení Starý grunt č.p. 1,
Občanské sdružení VITAREGIO a kulturní komise obce Dolní Lhota
Vás srdečně zvou na

Oslavy 140. výročí narození Františka Myslivce
rodáka z Dolní Lhoty v sobotu 19.10.2013
Program:

- 14 hod. mše sv. za Fr. Myslivce v kapli sv. Cyrila a Metoděje
- položení kytice u pomníku Fr. Myslivce
- krátké seznámení s životem a odkazem Fr. Myslivce
- vystoupení pěveckého sboru Čtyřlístek ze ZŠ v Dolní Lhotě
- představení nové knihy, četba úryvků z díla Fr. Myslivce
- program v ZŠ - PC prezentace o Fr. Myslivcovi
- výstavka obecních kronik
- občerstvení
Na společné setkání se těší všichni pořadatelé

Školská a kulturní komise v Čavisově a kulturní komise v Dolní Lhotě
pořádají jednodenní zájezd na Malou Fatru - Jánošíkové diery
Termín akce sobota 12. 10. 2013
Odjezd: 7:30 hod. Obecní úřad v Čavisově
7:45 hod. Obecní úřad v Dolní Lhotě a autobus. zastávka u Opusty
Program: Návštěva Vrátné Doliny, Jánošíkovy diery (možnost zvolit ze dvou tras),
jedná se o členitý terén, část nutno zdolat po žebřících,
poté odjezd pod horu Chleb, možnost výjezdu na vrchol nebo prohlídka okolí.
Návrat do ČR cca 15-15:30hod. odjezd, příjezd domů kolem 18. 00 hod.
Cena:
Dospělí
120 Kč
Děti do 15 let
80 Kč
V ceně je pouze doprava.
Kontaktní osoby:
Luděk Šipula (Čavisov)
602 201 290
Dagmar Máchová (Dolní Lhota)
777 941213
Zájemci se mohou přihlásit na OÚ v Dolní Lhotě
a v Čavisově.
Dagmar Máchová
předsedkyně kulturní komise

Za přičinění občanů naší obce byla provedena rekonstrukce kapličky, která se nachází
v prostoru naproti velké kaple směrem západním. Rekonstrukce byla z důvodu značné
zchátralosti objektu a jeho statického narušení provedena zásadním způsobem, tedy
odstraněním původní stavby a výstavbou nového objektu, včetně nové základové konstrukce.
V současné době je již kaplička celkově dokončena. Ve středu 25. září 2013 bude po
předchozí mši (tedy zhruba v 17:40 hodin) kaplička vysvěcena.
Děkujeme všem občanům, kteří se na výstavbě této kapličky podíleli, za jejich osobní přínos
ke zvelebení vzhledu naší obce.

INFORMACE O UZAVŘENÍ POŠTY
POBOČKA DOLNÍ LHOTA
Tato pošta bude dočasně uzavřena
od 21.10.2013 do 30.10.2013
Poštovní služby budou zajištěny poštou:
747 66 Velká Polom
Hodiny pro veřejnost Velká Polom:
Po
8.00 - 11.00
Út
8.00 - 11.00
St
8.00 – 11.00
Čt
8.00 – 11.00
Pá
8.00 – 11.00

13.00 – 17.00
13.00 – 16.00
13.00 – 17.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00

Ředitelství Základní školy v Dolní Lhotě vyhlašuje na dny
čtvrtek 17. října a pátek 18. října 2013 sběr papíru a kartonů.
Sběr doneste do kontejnerů ke škole.
Mgr.Věra Lasáková
ředitelka ZŠ

18. ročník celoroční sportovní soutěže obcí
V letošní celoroční soutěži VSH proběhly další dvě soutěže: Nohejbal a lukostřelba.
Turnaj v nohejbalu se konal v červnu v Horní Lhotě. Sportovní úroveň v této soutěži vzrostla
několikanásobně. Je vidět, že se tomuto sportu věnuje v obcích řada sportovců. Letos byly
boje o umístění na předních místech až do konce turnaje. Prvenství nakonec získala Plesná
před Velkou Polomí a Vřesinou. Naše družstvo po houževnatém výkonu obsadilo pouze
9.místo. Po prázdninové přestávce proběhla na střelnici v Sýkorníku ve Velké Polomi
soutěž v lukostřelbě. Zúčastnilo se 33 střelců z 9 obcí. Nestartovala obec
Těškovice.
Novinkou letošní soutěže byla střelba ze dvou vzdáleností, 12 a 15 metrů. Dobře připravené
přijelo družstvo z Krásného Pole, které zopakovalo loňské vítězství a s převahou vyhrálo.
Druhé místo obsadila Horní Lhota a třetí byla Velká Polom. V jednotlivcích zopakoval
loňské vítězství Petr Hrubý z Krásného Pole. Naše družstvo se umístilo
na 7. místě. Za osmé místo v jednotlivcích zaslouží uznání náš nejlepší
střelec René Kanclíř.
V celkovém hodnocení vede letos překvapivě Horní Lhota, jen o tři
body před Velkou Polomí a Vřesinou. Naše obec je šestá. Zbývají ještě
tři soutěže, které budou jistě zajímavé.
Dne 5.října se koná v Plesné cross country a 2. listopadu střelba ze
vzduchovky ve Velké Polomi. V listopadu bude ještě plavání, termín zatím není určen.
VSH zakončí společenský večírek, který se bude konat 30. listopadu u nás v Dolní Lhotě.
Sportu zdar!
Rychlý Jaroslav
organizátor VSH

Kde?
Kdy?
Za kolik?

Hotel ODRA Ostravice
18.10. – 20.10. 2013
2.150,- Kč

V ceně zahrnuto:

- ubytování se snídaní ve 2 a 3 lůžkových pokojích s WC, TV
- 3 hodiny cvičení – zumba, aquazumba
- sauna, bazén a posilovna neomezeně
- procedury – perlička, vířivka, parafín, masáž zad a šíje
- 2 vstupy wellness Paradise-biosauna, finská sauna,
tepidárium, parní, bylinná, eukalyptová a solná lázeň, solná
odpočívárna, zážitkové sprchové boxy, hydromasážní whirpool
V ceně není zahrnuto: - kosmetika, pedikúra, manikúra
NUTNÉ: od praktického lékaře doporučení na rehabilitace – poukaz FT nebo KT na
rehabilitace
Bližší informace: Radka Švrlanská, mobil: 721 325 526

ZUMBA
ÚTERÝ:
NEDĚLE:

od 19.00 hodin - obecní úřad Dolní Lhota
od 19.00 hodin - tělocvična Krásné Pole

AEROBIC A STEP AEROBIC
PONDĚLÍ: od 19.00 hodin - tělocvična Dolní Lhota
ČTVRTEK: od 19.00 hodin - obecní úřad Čavisov
CVIČNÉ: 50Kč

Radka Švrlanská

JÓGA
ÚTERÝ:
od 17.30 – 19.00 hodin - sál Obecního domu Dolní Lhota
Ing.Alena Zezulková

TĚLOCVIČNA
PONDĚLÍ:

od 18.00 - 19.00 hodin
Cvičení pro ženy „JIŘKA“

Pojízdná čistírna peří
23.9.-26.9.2013

Oznamujeme občanům,
že do naší obce přijela pojízdná provozovna "Modrá

Avie", která čistí peří, šije péřové
prošívané přikrývky, prodloužené přikrývky, dětské přikrývky.

Tyto přikrývky jsou ručně plněné a celé prošité do čtverců. Také se čistí polštáře, polštářky
a celé peřiny. Sypkovinu provozovna dodává.
Stanoviště bude mít na parkovišti za obecním úřadem, vedle výjezdu hasičských aut v době
23.9. - 26.9.2013 :
pondělí 12 - 17 hod.
V ceně:
úterý
10 - 17 hod
čištění, přešití a nová sypkovina
středa
10 - 17 hod.
prošívaná deka
1.400 Kč
čtvrtek 10 - 12 hod.
polštář
380 Kč
Informace na telefonním čísle : 608 456 666
Provozovna vykupuje také staré autobaterie a hračky.

Univerzita třetího věku na Fakultě bezpečnostního inženýrství
Bezpečnost a provozuschopnost každého zařízení je předpokladem úspěchu nejen
u podnikatelů, ale i u občanů zajímajících se o vědu a techniku. Na Fakultě bezpečnostního
inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava byl
právě ukončen dvouletý cyklus vzdělávání v rámci Univerzity třetího
věku. Přednášky byly zaměřeny na získání nejnovějších poznatků
v oblasti bezpečnosti a požární ochrany. Studenti si mohli vyzkoušet
i práci v laboratořích. Součástí výuky byly i exkurze na Landek a do
Dolní oblasti Vítkovic.
Podmínkou přijetí k tomuto typu vzdělávání je ukončené středoškolské
vzdělání s maturitou a věk nad 55 let. Od října bude zahájen nový
ročník čtyřsemestrového kurzu:
Požáry, havárie, mimořádné události – zajištění bezpečnosti
a ochrany obyvatel.
Výuka probíhá v budově Fakulty bezpečnostního inženýrství v Ostravě – Výškovicích
na Lumírově ulici. Zájemci o tento druh vzdělávání mají možnost se přihlásit
až do 4. října 2013 na e-mailu: monika.deingruberova@vsb.cz.
Více informací lze získat na http://www.fbi.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/dalsi/ nebo přímo
na studijním oddělení fakulty - tel. číslo 597 322 824.

Český svaz včelařů, ZO Velká Polom pořádá přednášku na téma „Využití
včelařských produktů pro kosmetiku a lékařství“ MUDr. Hajdůškové.
Přednáška je naplánována na sobotu 12.10.2013 v 18 hod. v sále Kulturního
domu v Čavisově.
Ing.Josef Rozsypal
předseda společnosti

Expedice Bremerhaven – Gibraltar 2013
O prázdninách, ve dnech 4. 7. - 28. 7. 2013, pět moravských handbikerů – sportovců
s postižením hybnosti dolních končetin, vyjelo zdolat trasu 3 200 km, kterou ještě žádný
vozíčkář v Evropě neujel.
Trasa vedla z Bremerhavenu přes Německo, Nizozemsko, Belgii, Francii a Španělskem na
Gibraltar. Tedy z nejsevernějšího bodu střední Evropy na nejjižnější bod Evropy - Europa
Point na Gibraltaru. Jelo se štafetově, zhruba po 50 km úsecích, a každý handbiker měl vždy
s sebou 1 „zdravého“ cyklistu.
Nejobtížnější bylo překonání Pyrenejí ve Španělsku a aklimatizace na tropické teploty.
V doprovodném týmu této velmi náročné expedice byli i tři obyvatelé naší obce:
Kamila Dolbová, Honza Staněk jun., Renáta Staňková. ***
Celý projekt by nebylo možno uskutečnit bez pomoci sponzorů a dobrovolných dárců.
Chtěla bych tímto poděkovat za podporu a pomoc všem našim přátelům z Dolní Lhoty,
zejména p. Janě Heřmanové, Martině Hrubé, Radimu Závodnému, Víťovi Rychlému
a Čarodějnicím z Nenínudy.
DĚKUJEME 
Pro zájemce více fotek najdete na :
http://gamaorion.rajce.idnes.cz/2013_Gibraltar/
http://bembasava.rajce.idnes.cz/Expedice_BGibraltar_2013/

Renáta Staňková
V Dolní Lhotě 23.08.2013

