Vážení občané, dámy a pánové,
na dnešním jednání zastupitelstva obce Vás chci seznámit s výsledky práce Obecního úřadu
a Zastupitelstva obce.
Hlavním úkolem dnešního zasedání zastupitelstva obce je schválení hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2012, včetně schválení hospodaření příspěvkových organizací obce.

Co se v době od posledního zasedání provedlo
Zimní údržba obce
Letošní zima byla velice vytrvalá a kladla mimořádné nároky na provádění zimní údržby. Do této
údržby byly nasazeny dva traktory. Zejména v ranních hodinách byli nasazováni rovněž
pracovníci z obecních lesů. Obec má naštěstí dostatečné zásoby posypového materiálu. Situaci
ale komplikovalo časté sněžení, které neustále překrývalo nové vrstvy kamenitého posypu.
Z tohoto důvodu také předpokládáme, že pro úklid komunikací po zimě bude stejně jako
v loňském roce zapotřebí objednat metací vůz.

Opravy veřejného osvětlení
V sobotu 9.3.2013 proběhla další vlna oprav nahlášených poruch veřejného osvětlení v obci.
Většina poruch byla způsobena pouze vadnou lampou. Byla rovněž zjišťována závada, která má
za následek neustálé výpadky veřejného osvětlení jak v centru obce, tak i na Záhumení a v ulici
Mlýnské. Jelikož při prohlídce celé trasy odbornou osobou nebylo zjištěno žádné kritické místo,
které by mohlo být zdrojem zkratu, byla nám doporučena výměna stávajícího jističe za jistič
silnější. Další vlna oprav veřejného osvětlení bude následovat ihned, jakmile to počasí dovolí.

Ořezy a kácení stromů na hřbitově
Agentura ochrany přírody a krajiny provedla místní šetření na obecním hřbitově, kde zjišťovala
zdravotní stav stávajících stromů. Na základě provedeného zjištění bylo doporučeno provedení
ořezu suchých větví, které by mohly ohrožovat návštěvníky hřbitova, zejména při větrném
počasí, jakož i pokácení některých nezdravých stromů. Kácení bylo spolu s ořezem již
provedeno zaměstnanci obce. Naše obec eviduje další žádosti občanů na vykácení zejména těch
stromů, které svými kořeny poškozují pomníky, či stavební konstrukce některých hrobů. Rovněž
ke kácení těchto stromů je zapotřebí povolení od shora uvedené agentury. Jelikož se však jedná o
stromy zdravé, nebylo nám povolení zatím vydáno. Obec je ale připravena svou žádost agentuře
předkládat opakovaně.

Školení řidičů
Dne 13.2.2013 se v zasedací místnosti obecního domu konalo školení řidičů, na kterém si občané
obce rozšířili své znalosti z dopravních předpisů. Školení vedl odborný rektor Bc.Kupka
z Kyjovic, který již řadu let vyučuje v autoškole. Akce se zúčastnilo celkem 18 občanů. Veškeré
náklady hradila obec. V závěru byl dostatečný prostor pro nerůznější dotazy. Jelikož bylo
školení hodnoceno účastníky velice kladně, plánuje obec po určitém čase další pokračování, o
kterém budete včas informování.

Jednání se společností TEMPO Opava
Dne 20.2.2013 proběhlo z podnětu obce jednání se zástupci vedení společnosti TEMPO Opava,
která provozuje místní prodejnu potravin. Hlavním bodem jednání byl požadavek obce, aby
společnost TEMPO provedla v co nejkratší době opravy dlouhodobě neudržovaných stavebních
konstrukcí prodejny. Hlavně se jednalo o opravě venkovního schodiště, které je v jejich majetku,
a které svým špatným stavebně-technickým stavem ohrožuje zdraví zákazníků prodejny. Bylo
nám přislíbeno, že oprava venkovního schodiště bude provedena co nejdříve, jakmile to dovolí
počasí. Rovněž jsme byli informováni o tom, že v současné době se zpracovává projektová
dokumentace na rozšíření prodejní plochy o prostory skladů. Přesný termín realizace však ještě
znám není.

Slavnostní otevření základní a mateřské školy
V sobotu 16.3.2013 se za účasti občanů obce a pozvaných hostů uskutečnilo slavnostní
otevření základní a mateřské školy po provedené rekonstrukci. Otevření bylo pouze
symbolické, neboť objekt byl předán do užívání bezprostředně po dokončení
rekonstrukce v minulém roce. Po krátkém úvodním slovu následovala prohlídka stavby.
Pro všechny účastníky bylo připraveno malé pohoštění. K poslechu hrála cimbálová
muzika z Háje ve Slezsku. Slavnostnímu otevření předcházela školní akademie,
pořádaná předešlý den v prostorách tělocvičny. Obě akce byly vedeny ve slavnostním
duchu a za jejich zdařilý průběh děkuji všem pořadatelům.

Kontroly
Dne 5.2.2013 vykonali pověření pracovníci odboru kontroly a interního auditu Krajského úřadu
MSK kontrolu hospodaření obce za rok 2012. Při kontrole nebyly v hospodaření obce shledány
žádné nedostatky. Obec obdržela celkové hodnocení typu „A“, tedy nejlepší hodnocení, jakého
lze dosáhnout.
Úřad regionální rady Ostrava, který naší obci poskytl dotaci na rekonstrukci základní a mateřské
školy, vykonal dne 6.3.2013 kontrolu stavby a veškerých dokumentů. Výsledek kontroly nám
zatím ještě nebyl sdělen. Pokud bude vše shledáno v pořádku, bude nám proplacena druhá část
dotace ve výši cca 5 miliónů korun.
Toto je přehled úkolů obecního úřadu a zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl na
dnešním zasedání informovat.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

Firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., která nám provádí svoz odpadů a plastů upozorňuje
na změnu svozu plastů oproti termínům uvedených v prosincovém zpravodaji.

Svozy plastů –středy – opravené termíny:
30.1., 27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 19.6., 31.7., 28.8., 25.9., 23.10., 20.11., 18.12.
Dále firma žádá občany, aby nové známky na popelnice přelepovali nebo staré známky
z minulých let z popelnicových nádob odstranili – usnadní se tím rozlišení četnosti odvozů
nádob při svozu a také kontrola vylepených známek na aktuální rok.

V sobotu 11. května 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

Vážení občané, dne 3.4.2013 dojde k otevření obecní skládky. Žádáme občany o dodržování
stanoveného řádu skládky. To se týká především:
 Vývozové dny (středa a sobota od 9.00 do 17.00 hodin)
 Materiál, který lze na skládku uložit – zemina, stavební suť, betony (max.
1m2) vše za 100 Kč/m3,
 Zahradní odpad (listí, tráva, ostříhané větve, apod.). TENTO ODPAD NENÍ
ZPOPLATNĚN.
Chtěl bych také vyjmenovat věci, které na skládku rozhodně NEPATŘÍ!!
Jsou to především zbytky rámů oken, sklo, zbytky izolací, ipa, linolea, koberce, zbytky
odpadního a vodovodního potrubí, polystyrén, zbytky elektroinstalací, stará umyvadla a WC,
zbytky různých plastů, apod. Tyto materiály obec umožňuje 2x v roce bezplatně odvést při
vývozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Děkujeme za pochopení.
Bližší informace: p.Tomáš Hrubý, telefon: 724 181 695

Veškeré informace, události, změny, novinky sledujte na našich webových stránkách:
www.dolnilhota.cz

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání mimo jiné zabývalo neustálým problémem znečišťování
veřejných prostorů a obecních komunikací psími exkrementy. Každý slušný občan venčící svého
miláčka na veřejných prostorech, má tu povinnost po svém mazlíčkovi uklidit! Proto se
zastupitelstvo obce rozhodlo zakoupit (na zkoušku) několik odpadkových košů na psí
exkrementy. Tyto budou rozmístěny na vytypovaných místech v obci. Situace bude
monitorována a doufáme, že dojde ke zlepšení tohoto nešvaru.
Tomáš Hrubý
místostarosta obce

Oznamujeme občanům, že pan Haladej, který provádí v naší obci
kominické práce, bude v naší obci tyto práce konat v průběhu měsíce
dubna 2013.

V závěru roku 29. 12. 2012 jsme shlédli v Divadle Antonína Dvořáka činohru O. Wilda
Jak důležité je mít Filipa. Byl to silný umělecký zážitek nejen hrou, ale i samotným divadlem,
neboť zrekonstruované divadelní prostory jsou opravdu nádherné. Koncem měsíce února jsme
zavítali pro změnu do Divadla Jiřího Myrona na muzikál Milana Uhdeho a Miloše Štědroně
Balada pro banditu. 7. 3. 2013 se konal pietní akt u pomníku T. G. Masaryka, kde děti základní
školy položili kytici, nově jsme společně zazpívali státní hymnu a tradičně v závěru oblíbenou
píseň TGM „Ach synku, synku, …“
Chci tímto poděkovat vedení ZŠ a vyučujícím za spolupráci při této akci.
V měsíci dubnu ve středu 10. 4. 2013 se pojede do kina v Klimkovicích na český film Davida
Ondříčka Ve stínu, který letos získal celkem 9 ocenění Český lev. Cena vstupenky je 60 Kč
a vstupenky se budou po Velikonocích prodávat na obecním úřadě a ve škole u paní učitelky
Mgr.Kateřiny Peřichové. Odjezd autobusu je v 17.15 hodin ze všech autobusových zastávek.
Děkuji všem, kteří se pořádných akci účastní a těšíme se na nová setkání.
Dagmar Máchová
předsedkyně kulturní komise

Oznamuje změnu provozní doby od 25.3.2013,
na

ÚTERÝ !!!
14,00 hod. – 17,00 hod. výpůjční den
e-mail: knihovnadolnilhota@seznam.cz, telefon 553 768 921
Nikola Juráňová
knihovnice

V sobotu 5. ledna 2013 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka 2013
organizovaná celostátně Charitou ČR. Do koledování se zapojilo celkem 40 dětí
a dospělých, kteří přinášeli do našich domovů křesťanské poselství lásky,
pokoje a naděje. Děkujeme všech, kteří otevřeli dveře svých domovů i svých srdcí, přijali
koledníky, obdařili je sladkostmi a finančním darem přispěli také pro potřeby lidí nemocných a
sociálně potřebných. Naše sbírka je určena pro Charitu Hrabyně, na internetových stránkách
www.hrabyne.charita.cz se můžete dočíst podrobnosti. V letošním roce se v naší obci
vykoledovalo 45.158 Kč (r. 2012 - 41.936 Kč).
Největší poděkování patří znovu dětem, kteří svým nadšením, ochotou a ryzostí vždy dodávají
nám dospělým potřebnou sílu. Byli to Adélka a Markétka Heverlovy, Magda Dudová, Hynek
Zdražila, Tomáš Kupka, David a Martin Kňurovi, Kája Váňová, Jirka a Klárka Čechovi, Anetka
Hájková, Pavla Máchová, Adam a Hanka Petříčkovi, Nela a Kuba Havrlantovi, Jožka Holánik,
Eliška a Lenka Švidrnochovy, Markétka a Kuba Kňurovi, Ondra Klapuch, Zuzanka Kudelová,
Sabinka Gutovská, Adrianka Holišová, Lucka Kleinová, Matouš a Adélka Niziolovi, Lucka a
David Soukupovi. Za ochotu a čas patří také díky vedoucím skupinek Magdě Heverlové, Petře
Kňurové, Andrei a Marku Tejzrovým, Vojtěchu, Tomáši a Janě Máchovým, Marii a Ivanu
Niziolovým a Simoně Havrlantové.
Děkujeme také obecnímu úřadu za poskytnuté prostory sálu na společný oběd po koledování.
Dagmar Máchová
koordinátor sbírky

Vážení farníci, občané Dolní Lhoty,
těší mne, že tímto způsobem mohu Vás oslovit a mohu Vám napsat aspoň pár slov.
Jak už jistě víte, před 1150 lety naši zem navštívili soluňští bratři: svatý Cyril a svatý Metoděj.
Přišli, aby nám zvěstovali radostnou zprávu o Boží lásce, jeho velikém milosrdenství a to, že
jsme povoláni k životu věčnému. Učili nás víře v živého Boha. Jsme jim za to vděční.
Celá církev České republiky, a mám za to, že ne jenom církev, se připravuje na oslavy výročí
jejich příchodu k nám. Samozřejmě bude to veliká událost. Možná, že i papež František bude
spolu s námi na Velehradě děkovat a velebit Boha za ty veliké věci, které nám Bůh učinil. Hlavní
oslavy budou začátkem července.
Také i my v naší farnosti se připravujeme na tyto oslavy. Jejich součástí bude vystoupení skupiny
Hradišťan. O podrobnostech budete informováni obecním rozhlasem a také plakáty.
Také v našem filiálním kostele v Dolní Lhotě, zasvěcenému svatým Cyrilovi a Metoději,
připravujeme vhodné oslavy. Takovými bude, mimo jiné, posvěcení dřevěných soch svatých
věrozvěstů během slavnostní mše svaté, které už pomalu vznikají.
Bude mi ctí a radostí, když se připojíte a zúčastníte těchto oslav.
Slyšel jsem také, že v Dolní Lhotě jsou lidé, kteří, i když se přímo nehlásí k římskokatolické
církvi, rádi by přispěli na sochy svatých Cyrila a Metoděje. Samozřejmě můžete to učinit. Číslo
účtu najdete na našich farních stránkách: http://farnost.velkapolom.cz/.
Za veškeré dary předem Vám děkuji.
Bohužel život není jenom o radostech. Jak jste si už jistě všimli, došlo v našem filiálním kostele
v Dolní Lhotě již k několika krádežím měděných svodů a plechů. Je to veliká neúcta, abych řekl
přesněji: veliká profanace svatého místa. Nevěřím, že by to udělal někdo z naší obce, protože by
to musel být skutečně veliký degenerát. Zároveň Vás prosím, abyste cítili spoluzodpovědnost za
naši obec, a také za náš filiální kostel. Pokud byste si všimli něčeho nebo někoho podezřelého
v okolí kostela, ihned to nahlaste policii.
Doufám, že to není naposled, jak pomocí místního zpravodaje mohu k Vám všem do Vašich
domovů „přijít“. Všichni přece, jak věřící, tak nevěřící, patříte do naší farnosti Velká Polom.
Doufám také, že i když ne všichni chtějí mít s vírou něco společného, nebude to žádnou
překážkou k prokazování si vzájemné úcty a společné starosti o naši obec Dolní Lhotu.
S přáním všeho dobrého.
P. Mariusz Banaszczyk, farář

V měsíci únoru 2013 proběhlo proškolení řidičů, jak jsem uvedl ve své zprávě. Na tomto školení
si občané objednali publikaci „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ“ – kniha + CD, která je
k vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu za Kč 150.
Žádáme občany, kteří si tuto publikaci objednali, aby si ji vyzvedli v co nejkratším termínu.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

V průběhu uplynulých měsíců, resp. od 1. prosince 2012 došlo k několika legislativním změnám. Úpravy
se týkají nepojistných dávek, a to konkrétně těchto oblastí:

Souběh rodičovského příspěvku a příspěvku na péči
Rodiče zdravotně postiženého dítěte mohou opětovně pobírat příspěvek na péči a souběžně rodičovský
příspěvek. Rodičovský příspěvek bude poskytován na nejmladší dítě v rodině, které má nárok na
příspěvek na péči a to nejdéle do 4 let věku.

Příspěvek na péči
Dítěti s těžkým postižením od 4 do 7 let věku, kterému náleží příspěvek na péči ve stupni III (těžká
závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), se nově automaticky (bez ohledu na příjem rodiny) zvyšuje
příspěvek na péči o 2 000 Kč.
I nadále náleží zvýšení výše příspěvku na péči o 2 000 Kč nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, které má
nárok na příspěvek na péči, a také rodiči, kterému náleží příspěvek na péči a který pečuje o nezaopatřené
dítě do 18 let věku, pokud rozhodný příjem rodiny je nižší než dvojnásobek částky jejího životního
minima.

Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na mobilitu je již možné přiznat z důvodů hodných zvláštního zřetele také osobě, které jsou
poskytovány pobytové sociální služby (v domově pro seniory, domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče).

Nahrazení institutu výpůjčky zvláštní pomůcky dávkou
Institut výpůjčky zvláštní pomůcky, který byl určen pro stropní zvedací systémy, schodolezy a
schodišťové plošiny, se ruší. Pomoc státu bude realizována stejným způsobem jako u jiných pomůcek –
příspěvkem na zvláštní pomůcku. Nově se příspěvek poskytuje také na pomůcku „schodišťová sedačka“.
Změny v dávkách jsou vymezeny pouze zjednodušeně, budete-li potřebovat sdělit podrobnější

informace či podmínky, neváhejte kontaktovat sociálního pracovníka oddělení sociální
práce a metodiky Magistrátu města Ostravy.
Kromě uvedeného jsou sociální pracovníci připraveni poskytnout komplexní sociální poradenství a pomoc
při řešení nejrůznějších životních situací. Například poradí a pomohou při hledání a změně zaměstnání,
při řešení finančních problémů, s vyřizováním všech typů dávek, s orientací v nabídce sociálních služeb
v Ostravě a okolí či při řešení dalších obtížných situací.
Pro správní obvod obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Velká Polom zajišťuje komplexní
sociální práci – každou druhou středu v měsíci od 13.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti OD Dolní
Lhota Mgr. Petr Habram, telefon 599 444 734, mobil 602 139 508, e-mail: phabram@ostrava.cz,

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014
Úterý 9.4.2013 od 15:00 do 17:00 hodin
v Mateřské škole v Dolní Lhotě.
Středa 10.4.2012 od 15:00 do 16:15 hodin
v Mateřské škole v Čavisově.
Děti, těšíme se na Vás !
Alena Peřichová
ředitelka MŠ

JE TO TADY ZASE! Velký slet čarodějnic v Dolní Lhotě dne 30.dubna 2013.
Sraz čarodějnic je v 17.00 hodin na malém hřišti na Hořínůšce.








průlet obcí Dolní Lhotou
přistání na Mokřince
volba MISS a MISSIS 2013
začarovaná tombola
bohatý program s překvapením
občerstvení a tanec-rej jako každý rok
NOVINKA burza čarodějnických receptů
ZVOU DOLNOLHOTŠTÍ HASIČI

KADEŘNICTVÍ
HANKA KOZELSKÁ
Mobil: 731 534 091
Od měsíce ledna 2013 bude nově poskytovat kadeřnické služby pro dámy i pány
paní Hanka Kozelská na ulici Lesní 274, Dolní Lhota.
Objednávky přijímá na uvedeném telefonu.
Pro občany, kteří jsou imobilní, lze provést kadeřnické služby v místě jejich bydliště
po telefonické domluvě.

Kde?
Kdy?
Za kolik?

Hotel ODRA Ostravice
19.4. – 21.4. 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 na rehabilitace
Bližší informace: Radka Švrlanská, mobil: 721 325 526

ÚTERÝ:
NEDĚLE:

od 19h - obecní úřad Čavisov
od 19h - tělocvična Krásné Pole
AEROBIC A STEP AEROBIC

PONDĚLÍ: od 19h - tělocvična Dolní Lhota
STŘEDA: od 19h - obecní úřad Dolní Lhota
ČTVRTEK: od 19h - obecní úřad Čavisov
CVIČNÉ: 40 Kč

Radka Švrlanská

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE
RADKA ŠVRLANSKÁ
Mobil: 721 325 526
PROVOZOVNA
Malá Strana 46, Dolní Lhota
MOŽNÁ OSOBNÍ NÁVŠTĚVA DOMA
MOŽNOST ZAKOUPENÍ KOSMETIKY:
JUST, SALOOS, AVON, ORIFLAME, DEDRA

www.udrzbyzahrad.cz
- zakládání okrasných zahrad
- zakládání nových trávníků
- výsadba, ošetřování a stříhání stromků a keřů
- ošetřování a sečení travnatých ploch
- mulčování, práce s okrasným štěrkem

o
o
o
o
o

Pavlína Fričová tel.608-14 74 78
Tomáš Palička tel.777-11 44 01

e-mail : udrzbyzahrad@email.cz
Dolní Lhota, Záhumení 324

FINCENTRUM
- Platíte vysoké úroky na hypotéku?
- Máte zajištěn svůj příjem v případě neočekávané události?
- Chcete znát cestu k dosažení finanční svobody nejen v období důchodu?
Zkonzultujte své možnosti s odborníkem a nechte si vypracovat svou vlastní finanční mapu na
míru!
ANDREA DUDOVÁ samostatný osobní poradce
mobil: 608 416 577
e-mail: andrea.dudova@fincentrum.com
Tovární 15, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
www.fincentrum.com

