Vážení občané, dámy a pánové,
na dnešním jednání zastupitelstva obce Vás chci seznámit s výsledky práce Obecního úřadu
a Zastupitelstva obce Dolní Lhota od posledního zasedání.

Co se v této době provedlo:
Dokončení konkurzu na místo ředitelky mateřské školy
Bylo dokončeno konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky naší mateřské školy.
Dosavadní ředitelka paní Alena Peřichová odešla ke dni 31.3.2014 na zasloužilý odpočinek
a na její místo byla od 1.4.2014 jmenována vítězka konkurzu paní Jana Kovalová. Přeji nové
paní ředitelce mnoho úspěchů v její práci. Bývalé paní ředitelce Peřichové bych rád také touto
formou poděkoval za její dlouholetou obětavou práci a popřál ji mnoho rodinné pohody
a pevné zdraví.
Oslavy osvobození obce
Dne 29.4.2014 navštívili naši obec vojenští veteráni,
jakož i zástupci současné armády ČR a vojenských
organizací, a to u příležitosti oslav 69. výročí
osvobození naší obce a celé oblasti v rámci Ostravské
operace. Vzácnými hosty byli v letošním roce také
zástupci Ministerstva obrany Slovenské republiky.
Jsem velice rád, že účastníků oslav stále přibývá.
V letošním roce naši obec navštívily dokonce tři
autobusy hostů a samozřejmě přišlo také mnoho
našich občanů. Je potřebné si pravdivou historii II.
světové války stále připomínat, aby hrůzy, které tímto
krajem prošly, se již nikdy nemohly opakovat.
Provedení sadových úprav
Byla provedena částečná výměna původních přerostlých dřevin v parku pod obecním domem.
Současně bylo nově osázeno také travnaté prostranství před prodejnou TEMPO. Sadové
úpravy provedla zahradnická firma z naší obce.

Odstranění škod po přívalovém dešti
Po nedávném přívalovém dešti došlo v údolí Opusty k zanesení silničních příkop a části
koryta vodního toku Opusta. Vody Opusty jsou převážně tvořeny stékáním povrchových vod
z přilehlých polí a lesů. Přívalový déšť pak splachuje ornici z polí, kamení z cest a také větve
a podhoubí z lesů. Ty pak zanáší příkopy a propustky, čímž dochází k nekontrolovatelnému
rozlévání vody do okolí. Bylo tedy neprodleně provedeno čištění propustků, jakož i opětovné
odbagrování příkop a části koryta Opusty tak, aby došlo k eliminaci škod v případě
opakovaných přívalových dešťů.
Oplocení zadní části obecního dvorku
Z důvodu lepšího zabezpečení obecního dvorku na Podjárkách před vstupem nepovolaných
osob bylo provedeno oplocení jeho zadní nechráněné části. Dvorek je v současné době
pronajímán místním podnikatelům, kteří zde mají uskladněn cenný materiál a další
prostředky, potřebné k podnikání.
Volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. a 24. května 2014 proběhly volby do Evropského parlamentu. Děkuji paní
zapisovatelce a všem členům volební komise za zajištění řádného a bezproblémového
průběhu těchto voleb.









Další činnosti mi dovolte uvést jen ve zkratce
Dne 1.4.2014 naše obec hostila účastníky sněmu Mikroregionu Matice Slezská. Pouze
připomínám, že se jedná o sdružení celkem 14-ti obcí včetně Dolní Lhoty.
Dne 3.5.2014 proběhl v naší obci pravidelný sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu.
Dne 18.5.2014 proběhlo v sále Obecního domu vítání šesti nových občánků.
Zaměstnanci obce vyhotovili nové lavičky pro dětské hřiště na Hořínůšce.
Probíhají práce v obecních lesích a na údržbě obce.
Obec je připravena na zahájení výstavby místní komunikace na spojnici ulic Příčná – Na
Strážnici, o které jsem Vás informoval ve své zprávě na jednání zastupitelstva dne
10.3.2014. Čeká se pouze na výsledky hutnících zkoušek po provedené pokládce nového
vodovodního řadu společností SmVaK a na dokončení posledních přípojek k dosud
nezastavěným pozemkům.
Proběhlo seřízení hlásičů obecního rozhlasu na základě připomínek občanů.
Kontroly
Dne 3.4.2014 vykonali pověření pracovníci odboru kontroly a interního auditu Krajského
úřadu MS kraje v Ostravě pravidelnou kontrolu hospodaření obce – bez závad.
Dne 18.4.2014 proběhla také kontrola v obecních lesích, kterou vykonal odbor životního
prostředí Magistrátu města Ostravy – bez závad.
Dne 23.5.2014 byla rovněž vykonána kontrola odborem životního prostředí Krajského úřadu
MS kraje v Ostravě – bez závad.
Toto je přehled úkolů Obecního úřadu a Zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl na
dnešním zasedání seznámit.
Děkuji za pozornost
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

Oznamujeme občanům, že svoz červených plastových pytlů na „tetrapaky“, se bude
provádět v těchto dnech: 30.6.2014, 13.8.2014, 8.10.2014 a 3.12.2014

Koncem měsíce března proběhla velmi zajímavá přednáška MUDr. Jiřího Stránského
o potápění. Chci touto cestou znovu poděkovat p. MUDr. Stránskému za jeho čas, ochotu
i profesionalitu a za velmi poutavé vyprávění nejen o samotném potápění – technice, výstroji,
vybavení apod., ale i za to, že se s námi podělil o své nevšední a dobrodružné zážitky.
Děkuji také všem, kteří se přednášky zúčastnili.
V dubnu proběhly oslavy osvobození Dolní Lhoty.
69. výročí jsme společně s žáky a vyučujícími ZŠ uctili položením kytice a krátkým pietním
aktem u pomníku padlých místních občanů a vojáků z 1. a 2. světové války u školy.
Děkuji tímto vyučujícím i žákům za jejich účast.
Koncem dubna jsme také shlédli divadelní představení ochotnického divadla z Velké Polomě
Proutník pod pantoflem. Děkuji všem, kteří tuto akci svou účastí podpořili.
Další velkou akcí, která se v dubnu uskutečnila, byl 10. ročník běžeckého závodu
Dolnolhotská desítka, Mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen v silničním běhu na
10 km. Letos se ho zúčastnilo celkem přes 330 dospělých běžců a přes 120 dětských
závodníků. Chci touto cestou upřímně poděkovat organizátorům, především řediteli závodu
JUDr. Aleši a p. Miroslavu Mikovým a firmě LIFTCOMP, a. s. Každoročně je tento běh
krásný nejen velkým počtem zúčastněných závodníků, ale také velmi vysokou a profesionální
organizační úrovní a bohatým doprovodným programem. Je zde zařazen i závod pro děti
různých věkových kategorií. Velmi bych si přála, aby v příštím ročníku všechny děti ze
základní školy, které na běh přijdou, nadšeně a s touhou po nejlepším výkonu, stály na
startovací čáře a s napětím čekaly na výstřel ke startu a neseděly na tribuně s balíčkem
brambůrek a kofolou a pouze pasivně pozorovaly závodníky, jako tomu bylo při letošním
ročníku. Chtěla bych proto touto cestou už nyní apelovat na nás rodiče i vyučující ve škole,
abychom na jaře před závodem děti více motivovali, připravovali i povzbuzovali ke
statečnosti a odvaze ke sportovnímu zápolení. Vždyť svou účastí nejen podporují
organizátory závodu, ale také reprezentují školu a obec. Všem těm, kteří na startovací čáře
letos stáli – místním dětem i dospělým závodníkům – děkuji za jejich výkony, nasazení
i reprezentaci naší obce a pevně věřím, že proběhnutí cílem je naplnilo velkou radostí i hrdostí
nad svým běžeckým výkonem. Děkujeme za krásný sportovní zážitek.
LETNÍ KINO
4. a 5. července 2014 se na hřišti v Hořínůšce uskuteční
Letní kino.
V pátek 4. 7. bude promítnuta pohádka pro děti a poté film pro dospělé. V sobotu 5. 7. film
pro dospělé. Vstupné na každý den je 50 Kč dospělý a 30 Kč dítě (6 – 15 let). Občerstvení
zajištěno. Budou vyvěšeny plakáty s informacemi a proběhnou i relace v místním rozhlase.
TANEČNÍ
V měsíci září začínají v obecním sále taneční pro dospělé. Zájemci se mohou
nahlásit a do konce června také uhradit zálohu 500 Kč buď na obecním
úřadě nebo u p. Máchové, tel. 777 941 213. Zbytek částky pak v září při
1. lekci. Cena pro pár na 10 lekcí je 2.500 Kč. Taneční se otevřou pokud
se nasbírá nejméně 10 tanečních párů. Pokud rozmýšlíte či váháte, nebojte
se, budou to společensky velmi příjemně strávené chvíle s milým
a vstřícným tanečním mistrem p. Dušanem Vlachem z taneční školy Mládí
z Ostravy.

100. výročí od vypuknutí 1. světové války
28. červen 1914 je dnem, kdy byl spáchám atentát na následníka rakousko-uherského trůnu
Františka Ferdinanda d´ Este a jeho manželky Žofie v Sarajevu a je považován za počátek
1. světové války, která trvala až do listopadu 1918. Letos tedy uplyne 100 let od vypuknutí
1. světové války. Našim občanům, kteří padli v této válce, byl v r. 1924 vybudován pomník
u školy. K tomuto účelu byla tehdy v obci vypsána sbírka na vybudování pomníku, který
zhotovila firma Josefa Palouše z Bruntálu, pobočka Opava nákladem 4.050 Kč.
Na pomníku jsou uvedeny jména 16 občanů, kteří padli v bojích na frontě:
1. Rudolf Jahn 1898, 2. Antonín Hadrych 1899, 3. Josef Honajzer 1893, 4. Richard Hrbáč
1880, 5. Eduard Klásek 1872, 6. Jan Klásek 1899, 7. David Kučera 1892, 8. Rudolf Kučera
1894, 9. Antonín Martiník 1891, 10. František Melecký 1888, 11. Klement Myslivec 1885,
12. Karel Pavlík 1878, 13. František Poružák 1892, 14. Jan Slavík 1892, 15. František Štefek
1895, 16. Alfons Švidrnoch 1898.
Pod jmény je nápis i pro nás nyní žijící:
„Přítomní i budoucí věz též, že my v dálné cizině složili kosti své, jakož zákony velely nám!“
Pomník byl 1. listopadu 1924 za hojné účasti slavnostně odhalen a posvěcen.

80. výročí úmrtí prof. Františka Myslivce
21. srpna 1934 zemřel v Opavě ve věku 60 let slezský národopisec, vlastenec, zakladatel
Čs. zemědělského muzea v Opavě prof. František Myslivec, rodák z Dolní Lhoty. Letos tedy
uplyne 80 let od jeho úmrtí. Je pohřben na Městském hřbitově v Opavě.
Na obecním úřadě je možno zakoupit knihu, která byla vydána vloni u příležitosti 140. výročí
jeho narození s názvem Opavský venkov před 100 lety v textech Františka Myslivce, cena je
120 Kč. Stále také věřím, že v jeho rodné vesnici bude někdy po tomto významném rodákovi
pojmenována ulice, podobně jako je to v Opavě a Ostravě-Svinově.
Dagmar Máchová
předsedkyně kulturní komise

Jak se žije ve zdejší pobočce
ZUŠ Vladislava Vančury

Uplynulý školní rok přinesl dětem celou řadu příležitostí k veřejným vystoupením nejen
v Dolní Lhotě, ale také mimo obec. Pobočka uspořádala čtyři koncerty – Podzimní, Adventní,
Jarní a závěrečný nazvaný „Spring Jazz“. Každý z nich byl zaměřen na jiný hudební žánr či
historické období a odehrával se v jiném prostředí, takže poskytl žákům hodně prostoru pro
získávání zkušeností a posluchačům pokaždé trochu jiný zážitek.
Někteří žáci si zahráli také na koncertech jiných poboček (Velká Polom) či v koncertním sále
naší hlavní budovy v Háji ve Slezsku. A ti nejodvážnější reprezentovali naši školu
i Dolní Lhotu na těchto soutěžích a přehlídkách:
„Múzy Ilji Hurníka“, Háj ve Slezsku:
Petra Gřešová (Stříbrná Múza)
Adéla Ivánková (Zlatá Múza)
Natálie Husťáková (Zlatá Múza a zvláštní ocenění poroty)
Mezinárodní klavírní festival „Magický klavír“ - Opava:
Tereza Mintělová, Petra Gřešová, Adéla Ivánková, Natálie Husťáková
„Klavírní soutěž ZUŠ“- Hlučín:
Adéla Ivánková (2. místo)
Přehlídka „Máme rádi baroko“- Církevní konzervatoř Opava:
Petra Gřešová, Adéla Ivánková, Natálie Husťáková
Múziáda, Hradec nad Moravicí:
Petra Gřešová, Eliška Szlachtová, Adéla Ivánková, Bára Olšáková
Doufám, že se nejen oceněným, ale všem žákům pobočky bude dobře dařit i v příštím školním
roce a zároveň děkuji všem našim příznivcům za spolupráci a podporu akcí, které
v Dolní Lhotě pořádáme.
Jana Adámková
vedoucí pobočky

Český červený kříž udělil nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr.J.Jánského dárcům
krve za 40 bezpříspěvkových odběrů našim občanům

panu Ing.Daliboru G ř e š o v i
paní Kristýně P r č í k o v é DiS.
Děkujeme za tento hluboce lidský postoj.
Jmenovaným bude osobně poděkováno starostou obce Dolní Lhota s předáním
malého věcného daru.

V jarní části VSH proběhly 4 soutěže:
stolní tenis, badminton, přespolní běh a volejbal
Turnaj ve stolním tenise pořádala Pustá Polom, vyhrála Plesná před Vřesinou. V jednotlivcích
vyhrál Petr Heim z Horní Lhoty. Naše obec se opět nezúčastnila, je škoda, že o tento sport
není u našich sportovců zájem.
Soutěž badmintonu proběhla v dubnu v Plesné. Už tradičně vyhrála Plesná před Velkou
Polomí a Krásným Polem. Naše badmintonové družstvo (Tomáš Palička, Ivan Andraško
a Zdeněk Kneisl) se umístilo na 4. místě. Loňské třetí místo se nepodařilo uhájit, je vidět,
že úroveň badmintonu rok od roku stoupá.
3. května se uskutečnil v Těškovicích závod v přespolním běhu na 4 km.
Závodilo 27 běžců, nezúčastnila se Vřesina. Po roční přestávce se našim běžcům podařilo
opět vrátit na nejvyšší stupeň, tudíž závod suverénně vyhráli. Jako druhé družstvo se
umístilo Krásné Pole a třetí byli závodníci z Pusté Polomi. V jednotlivcích zvítězil
náš Matěj Hrubý, druhý byl Daniel Proksch, devátý pak Antonín Hrubý.
Uznání si zaslouží náš nejmladší závodník Tomáš Zdražila za jedenácté místo.
7.června 2014 proběhl ve Vřesině turnaj ve volejbale.
Zúčastnilo se všech 10 obcí.
Naši reprezentanti - Kamila Dolbová, Vladimír Kočur, Roman Klapuch, Vít Veverčík,
Martin Andraško, Roman Kupka, Jaroslav Kotula, vybojovali 3. místo.
Prvenství patří Krásnému Poli, druhá skončila Horní Lhota.

Celkové výsledky po šesti soutěžích
Obec

Body

1. Krásné Pole
2. Velká Polom
3. Plesná
4. Horní Lhota
5. Dolní Lhota

45
44
41
41
40

Obec

Body

6. Vřesina
7. Těškovice
8. Pustá Polom
9. Hlubočec
10. Kyjovice

37
25
17
17
16

V celkovém pořadí se situace vyrovnala a minimálně 6 obcí má šanci bojovat o celkové
prvenství.
Před prázdninovou přestávkou proběhne ještě 21.června 2014 v Horní Lhotě soutěž
v nohejbale.
První akcí po prázdninách bude počátkem září lukostřelba ve Velké Polomi.
4.října 2014 proběhne závod v cyklistice - Plesenská stezska.
Poslední akce roku 2014 střelba ze vzduchovky a plavání ještě nemají stanovené termíny.
Přivítali bychom, kdyby se i naši noví spoluobčané zapojili do sportovních akcí naší obce.
organizátor Vesnický sportovních her
Rychlý Jaroslav
tel. 724922149
e-mail: jaroslav.rychly@email.cz

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
23. a 24. května 2014
DOLNÍ LHOTA – VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
Počet zapsaných voličů celkem:
Počet vydaných obálek voličům:
Počet odevzdaných obálek:
Počet platných hlasů:
Počet % voličů:
Číslo
strany

1 186
241
240
236
20,32

Název strany

1
SNK Evropští demokraté
2
Strana práce a Nespokojení občané!
3
Klub angažovaných nestraníků
4
NE Bruselu – Národní demokracie
5
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
Strana zdravého rozumu–NECHCEME EURO-za Evropu svobodných států
6
7
TOP 09 a Starostové
8
Liberálně ekologická strana
9
LEV 21 – Národní socialisté
10
Komunistická strana Čech a Moravy
11
evropani.cz
12
REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
13
Fair play – HNPD
14
Česká strana sociálně demokratická
16
ANO 2011
17
„Strana rovných příležitostí“
18
Moravané
19
Česká strana regionů
20
Občanská demokratická strana
21
VIZE 2014
22
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
23
Strana zelených
24
Strana svobodných občanů
25
Romská demokratická strana
26
Komunistická strana Československa
27
Volte pravý Blok www.cibulka.net
28
ANTIBURSÍK – STOP EKOTERORU!
29
Dělnická strana sociální spravedlnosti-NE diktátu Bruselu
30
HNUTÍ SOCIÁLNĚ SLABÝCH
31
Republika
32
Česká pirátská strana
33
Česká Suverenita
34
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
35
Aktiv nezávislých občanů
36
Česká strana národně sociální
37
Občanská konzervativní strana
38
Věci veřejné
39
OBČANÉ 2011
Celkem
Zapsala: Hana Výtisková zapisovatelka OVK

Počet
hlasů
2
3
0
1
37
0
16
2
3
23
0
0
0
34
38
0
0
0
44
1
6
5
8
0
0
0
0
0
0
0
10
0
2
1
0
0
0
0
236

%
0,85
1,27
0,00
0,42
15,68
0,00
6,78
0,85
1,27
9,75
0,00
0,00
0,00
14,41
16,10
0,00
0,00
0,00
18,64
0,42
2,54
2,12
3,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,24
0,00
0,85
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00

Centrum dalšího vzdělávání
zve všechny aktivní 55+ na:
UNIVERZITU TŘETÍHO VĚKU
Setkávejte se svými vrstevníky po dva semestry (48 hod.) na půdě univerzity v Ostravě.
Dozvíte se hodně nového a zajímavého. Převezmete přímo z rukou děkana osvědčení o
úspěšném absolvování na malé slavnosti.
Právě pro Vás jsme připravili 4 nové programy:
1) Sladká Francie známá i neznámá a Český jazyk v minulosti a dnes
2) Anglický jazyk pro chronické začátečníky
3) Konverzace v anglickém jazyce
4) Německý jazyk pro chronické začátečníky
(2 semestry = 48 hod., za 1200-1230,-)
Přihlaste se ideálně do konce června na Centru dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty, F.
Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory tel.: 597 092 698 nebo e-mailu: marie.marek@osu.cz
TĚŠÍME SE NA VÁS.

Oznamujeme, že v době letních prázdnin
od 1.7.2014 do 17.8.2014
bude obecní knihovna uzavřena
Nicola Juráňová
knihovnice

Poděkování
Ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje, pod záštitou krajského
ředitele plk. Ing. Nytry se uskutečnil X. ročník běžeckého závodu
DOLNOLHOTSKÁ DESÍTKA. Závod byl rovněž Mistrovstvím Moravy
a Slezska mužů a žen v silničním běhu na 10 km. Při tomto závodě doběhlo
do cíle rekordních 334 běžců a běžkyň. Dolní Lhotu reprezentovalo
16 mužů a 2 ženy. Součásti tohoto závodu byly i závody dětských
kategorií, kde se zúčastnilo více jak 120 dětí.
Tímto počtem závodníků byl překonán účastnický rekord a tento závod se
zařadil mezi největší běžecké akce v Moravskoslezském kraji. Bohatý
doprovodný program pak oživila i ukázka hasičské techniky a seskok
parašutistů.
Dovoluji si tímto poděkovat všem občanům obce Dolní Lhota, kteří se
zúčastnili tohoto závodu nebo se přišli podívat a podpořit početné
startovní pole.
Poděkování rovněž náleží obci Dolní Lhota za desetiletou podporu tohoto
závodu a také Sboru dobrovolných hasičů Dolní Lhota, Horní Lhota
a Kyjovice, kteří se podíleli na koordinaci dopravy a dbali na bezpečnost
běžců.
JUDr. Aleš Miko
ředitel závodu

VÝSLEDKY BĚHU DOLNOLHOTSKÉ DESÍTKY 2014
MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA 2014 KATEGORIE MUŽI
1. MIKO Aleš
1984
SSK- Vítkovice
2. BITALA Václav
1977
AK EZ Kopřivnice
3. Steiner Tomáš
1986
VSK Uni Brno
MISTROVSTVÍ MORAVY A SLEZSKA 2014 KATEGORIE ŽENY
1. Pastorová Petra
1977
MK Seitl Ostrava
2. Macháčková Šárka
1983
X-Air Ostrava
3. Kolková Lucie
1982
AC Moravská Slávia Brno
ABSOLUTNÍ POŘADÍ MUŽI
1. MIKO Aleš
1984
SSK- Vítkovice
2. BITALA Václav
1977
AK EZ Kopřivnice
3. Steiner Tomáš
1986
VSK Uni Brno
4. Wróbel Tomasz (POL)
1973
MSK Centrum Dziegielow
5. Zeman Marek
1987
X-Air Ostrava
6. Fousek Jan
1991
MKSeitl Ostrava
7. Chrasinica Marek
1997
Běžecký Jablunkov
8. Škapa Marek
1971
X-Air Ostrava
9. Sosna Tomáš
1992
Triatlon klub Ostrava
10. Velička Aleš
1973
Julboway Ostrava
ABSOLUTNÍ POŘADÍ ŽENY
1. Pastorová Petra
1977
MK Seitl Ostrava
2. Macháčková Šárka
1983
X-Air Ostrava
3. Kolková Lucie
1982
AC Moravská Slávia Brno
4. Milesová Iva
1977
Olymp Praha
5. Zbořilová Ivana
1982
SAK Ložiska Karviná
6. Hanáková Miroslava
1966
TJ Sokol Bučovice

32:22
33:11
33:23
36:52
38:33
39:52
32:22
33:11
33:23
34:00
35:07
34:34
34:49
35:07
35:13
35:17
36:52
38:33
39:52
41:01
41:53
42:25

Foto z „Běhu“ najdete na www.dolnilhota.cz - Spolky&sdruženi-Dolnolhotská desítka

