Vážení občané, dámy a pánové.
V dnešním zpravodaji Vás chci seznámit s výsledky práce obecního úřadu a zastupitelstva
obce od minulého zasedání zastupitelstva.

Co se v obci od té doby provedlo.
Obecní dotace na domovní čistírny odpadních vod (ČOV)
Ve Zpravodaji z prosince 2018 jsem občany obce informoval
o nové povinnosti vlastníků domovních žump, vyplývající ze
zákona č.113/2018Sb.,kterým se mění zákon č.254/2001 Sb.,
o vodách, který nově stanovuje povinnost vlastníků žump
uchovávat a na vyzvání kontrolního orgánu předložit
doklady o pravidelném vývozu odpadních vod z těchto jejich
žump do některé z centrálních čistíren odpadních vod.
Současně jsem informoval, že tato povinnost sice platí až od
roku 2021, ale kontrolní orgány mají právo si vyžádat
doklady o vývozu až dva roky zpětně, to znamená již od
roku 2019. Celou záležitost jsem ještě konzultoval
s Magistrátem města Ostravy, který bude tuto kontrolní činnost vykonávat, a který mi sdělil,
že budou požadovány doklady o vývozu v takovém množství, které odpovídá množství pitné
vody, dodané do domu přes vodoměr. Za nesplnění této povinnosti budou kontrolním
orgánem ukládány pokuty, které dle závažnosti mohou vystoupat do výše desítek tisíc korun.
Tato nová povinnost znamená pro majitele domu podstatné zvýšení nákladů na jeho provoz.
Každý si může z ročního vyúčtování vodáren snadno zjistit, kolik vody mu bylo do rodinného
domu dodáno a kolik by ho stálo toto množství vyvést na centrální ČOV, když jeden vývoz
stojí 3 až 4 tisíce korun.
Mnoho majitelů rodinných domů se již na základě zmíněného prosincového článku dokázalo
správně zorientovat v tom, že se jim finančně vyplatí jednorázová investice, v rámci které
nahradí stávající žumpu nebo septik, za novou domovní ČOV, kterou pak mohou oficiálně
napojit (zpravidla stávající kanalizační přípojkou) na obecní síť jednotné kanalizace.

Na základě těchto skutečností se zastupitelstvo obce na svém
zasedání dne 27.5.2019 rozhodlo podpořit tuto snahu občanů a
přijalo usnesení, kterým schválilo poskytnutí nenávratných
dotací na výměnu domovních žump a septiků za novou
domovní ČOV. Dotace budou poskytovány z finančních
prostředků obce a budou vypláceny vždy na základě předchozí
smlouvy, a to v jednotné výši 20 000 Kč na jednu domovní ČOV.
Žádosti bude možno podávat na jednotných formulářích, které si
zájemci mohou vyzvednout od 19.8.2019 na OÚ v Dolní Lhotě
nebo na webových stránkách obce. Jednotlivé vyplněné žádosti pak
budou přijímány na zdejším OÚ od 1.9.2019.
Poskytování této obecní dotace je časově omezeno do 31.12.2021. Doporučujeme všem
vlastníkům rodinných domů v naší obci využít této mimořádné a časově omezené možnosti
a ušetřit si tak vlastní nemalé prostředky.

Zakoupení nového traktoru
Byl zakoupen nový obecní traktor. Dosavadní traktor byl
starý již 35 let a náklady na jeho neustálou údržbu byly již
značné. Jako nový traktor byl vybrán typ Zetor Proxima
CL 80, který má náhon na všechna čtyři kola a jeho vyšší
výkon i vybavení přesně odpovídá potřebám obce. Traktor
bude maximálně využíván, a to jak na obci, tak i při práci
v obecních lesích.

Oslavy osvobození obce
V pondělí 29.4.2019 se uskutečnily oslavy
74. výročí osvobození naší obce v rámci Ostravské
operace.
Oslav se zúčastnili zástupci Československé obce
legionářské, vojenští veteráni, děti a vnoučata
padlých účastníků osvobozovacích bojů a další
významní hosté, kterých byly také v letošním roce
dva autobusy. Z důvodu deštivého počasí byly
u vojenského hrobu na místním hřbitově pouze
položeny věnce a poté se všichni účastníci přesunuli
do sálu obecního domu, ve kterém proběhly slavnostní projevy a také malé pohoštění.

Slavnostní vítání nových občánků obce
V neděli 19.5.2019 se v sále obecního domu uskutečnilo
tradiční slavnostní vítání čtyř nově narozených občánků
do naší obce. V rámci GDPR nemohu sdělit jejich jména,
mohu pouze uvést, že se jednalo o dvě holčičky a dva
chlapce. Děkuji všem rodičům vítaných dětí za to, že
přijali naše pozvání a zúčastnili se tohoto slavnostního
aktu. Děkuji také sboru pro občanské záležitosti, dětem
z místní mateřské školy a lidové školy umění, za jejich
hezká vystoupení.

Kam s nebezpečným a velkoobjemovým odpadem.
V poslední době se mnozí občané dotazují, proč jim sběrný dvůr v Ostravě – Porubě již
nechce v průběhu roku bezplatně odebírat jejich nebezpečný či velkoobjemový odpad.
Odpověď je velmi jednoduchá. Poruba má své vlastní občany, stejně tak, jako má své vlastní
občany Dolní Lhota nebo jakákoliv jiná obec. Každá obec se tedy stará pouze o své vlastní
občany. Tak jako například do Dolní Lhoty nemohou vozit zelený odpad občané z Kyjovic
nebo Hrabyně, stejně tak nemohou naši občané, ani občané z jiných obcí, vozit svůj odpad do
Poruby. To, že to doposud bylo možné, bylo způsobeno tím, že naši občané měli na svých
vozidlech ostravskou SPZ, a to pracovníkům sběrného dvoru stačilo. Pak ale zjistili, že se
mnohdy jedná o občany jiných obcí, pro které město tuto službu nezřídilo. Z tohoto důvodu
tam následně byla zavedena kontrola občanských průkazů. Občanské průkazy mimochodem
kontroluje ze stejného důvodu také náš správce obecního dvorku (ale pouze u těch osob, které
nezná). Do Poruby tedy občané jiných obcí nikdy oficiálně svůj odpad vozit nemohli, ale
v době kontroly pouze podle SPZ jim to procházelo. Obce naší velikosti se nemohou
srovnávat s městy, ve kterých mohou být sběrné dvory otevřeny nepřetržitě a jsou také na
nich stabilní zaměstnanci. V naší obci organizujeme podobným nadstandardním způsobem
pouze sběr zeleného odpadu, neboť v době, kdy byla dána zákonná povinnost tento odpad
odebírat pouze 2x ročně jsme ho odebírali a stále odebíráme 2x týdně. Stejným způsobem
však nejsme schopni postupovat v případě nebezpečného a velkoobjemového odpadu, a to
nejen z důvodu ekonomických. Tento druh odpadu tedy od našich občanů bezplatně vybíráme
v souladu se zákonem 2x ročně. Někteří občané se dotazují, kam mohou odvést tento druh
odpadu v případě, kdy z nějakého důvodu nechtějí čekat například 3 měsíce do dalšího
bezplatného sběru organizovaného obcí. V takových případech má každý občan hned několik
možností, všechny už jsou ale za úplatu.
První možností je obrátit se na naši svozovou firmu AVE CZ (Ing. Tulach, tel. 724 940 892),
se kterou se lze dohodnout na konkrétním řešení.
Druhou možností je obrátit se na místní firmu CONTROLSTAV (p. Martin Bolek,
tel. 602 930 506), která mu zajistí odvoz na příslušnou skládku.
Třetí možností je, že si občan odveze odpad na skládku sám vlastním vozidlem. Tato možnost
má ale svá úskalí. Předně bude v tomto případě problém s odběrem nebezpečného odpadu,
neboť skládky ho nechtějí odebírat v malém množství. U nebezpečného odpadu tedy
doporučujeme občanům, aby raději vždy využívali bezplatného svozu organizovaného obcí 2x
ročně.
U velkoobjemového odpadu nebo i stavební sutě je možné vozit na skládky jako je například
SOMA Markvartovice, TALPA RPF Dolní Benešov nebo Chlebičov. Ostatní skládky jako
Depos Horní Suchá, Ridera O.-Mariánské Hory a Hulváky, Řepiště apod. nechtějí odebírat
odpad v malém množství od jednotlivých osob, ale pouze ve větším množství od firem.

Nový obecní kronikář
Dosavadní obecní kronikář pan Jan Juchelka na vlastní žádost ukončil
svou dlouholetou činnost, se kterou jsme byli vždy maximálně
spokojeni. Bylo tedy nutné zajistit kronikáře nového. Tím se pro další
období stala naše občanka paní Andrea Zdražilová, která se svého
nového úkolu zhostila s vervou. Rád bych nyní touto cestou poděkoval
dosavadnímu kronikáři za jeho dlouholetou přínosnou práci pro naši
obec a popřál mu hlavně hodně zdraví a pohody při jeho zaslouženém
odpočinku. Nové paní kronikářce pak přeji hodně zdaru, ať ve své nové
činnosti najde zálibu, bez které to nejde, a ať se jí vždy daří věrně
zachytit novodobou historii naší obce pro další pokolení.

Změna v obecní knihovně
Jak si mnozí z Vás určitě již všimli, došlo také v obecní
knihovně k personálním změnám. Dosavadní knihovnice
paní Alena Bursíková, která dlouhá léta odváděla v obecní
knihovně výbornou práci, ukončila svou činnost a odešla
na zasloužený odpočinek. Na její místo nastoupila nová
knihovnice, kterou se stala paní Jana Tichá. Děkuji paní
Bursíkové za její dlouholetou záslužnou práci pro naši
obec a přeji jí hodně zdraví a pohody v tom jejím
„knihovnickém důchodě“. Nové paní knihovnici pak přeji
hodně zdaru v její práci a hodně nových čtenářů.

Ukliďme Česko
V sobotu 6.4.2019 se naše obec zapojila do celorepublikové
dobrovolné úklidové akce pod názvem „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“, jejíž název byl v naší obci upraven na
„Ukliďme Česko, ukliďme Dolní Lhotu“. Akce byla v naší
obci organizována Společenstvím dobrých občanů, ve
spolupráci s obcí Dolní Lhota a mnoha dalšími. Podrobnosti
o této akci jsou pak uvedeny v samostatném článku. Úklid
probíhal i přes nepřízeň počasí. Děkuji touto cestou všem,
kteří se do této akce zapojili, za jejich příkladný postoj
k životnímu prostředí v naší obci.

Stavební akce, připravované pro letošní rok
Oprava chodníku na ulici Československých tankistů v úseku od křižovatky s ulicí Hořínůška
(pod transformátorem) směrem k nádraží. Práce budou prováděny v měsíci srpnu.
Výstavba místní komunikace na ulici Polní. Zahájení stavebních prací se předpokládá
v měsíci říjnu.
Oprava místní komunikace na ulici K Oboře, Slepá a Lomená. Jedná se o generální opravu,
v rámci které bude odfrézována stávající obrusná vrstva vozovky a nahrazena novou
jednolitou vrstvou. Zahájení stavebních prací se předpokládá rovněž v měsíci říjnu. Pro tuto
stavbu byla podána žádost o dotaci. Na výsledky dotačního řízení zatím stále čekáme.
Upozorňuji, že do nově opravených komunikací nebude možné zasahovat (například překopy
pro zemní přípojky) po dobu 5 let.

Z dalších činností obce již jen ve zkratce:
Dne 7.3.2019 se v Nových Sedlicích uskutečnil pravidelný sněm Mikroregionu Matice
Slezská.
Dne 7.3.2019 byla v naší obci vykonána kontrola Úřadem práce Ostrava – bez závad.
Dne 18.3.2019 byl objednaným metacím vozem uklizen posypový materiál, použitý při zimní
údržbě místních komunikací.
Dne 19.3.2019 vykonal Krajský úřad MSK v Ostravě kontrolu hospodaření obce za rok 2018
– bez závad.
Dne 6.5.2019 bylo v rámci bezpečnosti práce provedeno povinné měření hluku a vibrací
motorových pil a křovinořezů v majetku obce, používaných zaměstnanci obce při práci
v obecních lesích. Měření provedla nezávislá certifikovaná agentura – bez závad.

Ve dnech 24. a 25.5.2019 se také v naší obci uskutečnily volby do evropského parlamentu.
Děkuji všem členům okrskové volební komise za jejich bezchybnou práci.
Proběhly další soutěže v rámci Vesnických sportovních her, o kterých se dočtete
v samostatném článku.
Stále probíhají namátková měření rychlosti na silnicích v naší obci. Měření provádí Městská
policie Ostrava. K dnešnímu dni již bylo uděleno značné množství pokut a začíná již být také
zjevný respekt řidičů při průjezdu naší obcí.
Na obecní dvorek byl nově umístěn velkoobjemový kontejner na zelený odpad.
Na obecní hřbitov byly nově umístěny kontejnery s možností třídění odpadu.
Původní nejednotné vitríny u místní prodejny potravin byly z estetických důvodů nahrazeny
vitrínami novými.
Toto je přehled činností obecního úřadu a zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl dnes
seznámit.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

Vážení občané,
chtěl bych upozornit na pár pravidel, týkajících se svozu
bioodpadu.
Jestli-že někdo plánuje větší kácení nebo ořez na svých
zahradách, je možné, po domluvě na obecním úřadě,
umožnit přistavení vlečky, popřípadě štěpkování přímo na
svém pozemku.
Chceme tímto zamezit, aby jeden občan, během jednoho dne,
zaplnil svými dřevinami kontejner, či vlečku na obecním dvorku, která je určena všem
občanům.
Tuto službu je možné domluvit i mimo svozové dny.
Tomáš Hrubý
místostarosta obce

V sobotu 7. září 2019 bude proveden svoz
tohoto odpadu.
Přistavené kontejnery budou:
- u obecního domu
- na parkovišti areálu Mokřinky na Podjárkách

Doba příjmu:

8.00 – 12.00 hodin

Dne 6.4.2019 se uskutečnila v naší obci v rámci
celosvětového dne akce pod názvem Ukliďme Česko Ukliďme Dolní Lhotu a vznikla tak neformální skupina
Společenství dobrých občanů. Tímto bych chtěl
poděkovat občanům a dětem, kteří se tohoto úklidu
zúčastnili. Akce byla realizována za podpory obce
Dolní Lhota, ZŠ Dolní Lhota, dobrovolnými hasiči a
také farníky, kteří zajistili občerstvení. Úklid byl
původně naplánovaný pouze na sobotu, ale díky
nadšení místních spoluobčanů se protáhl až do neděle. Další akci budeme plánovat na
podzim a věřím, že Společenství dobrých občanů se bude stále jenom rozšiřovat o občany,
kterým není prostředí naší obce lhostejné.

Mgr. Marek Tejzr
zastupitel za KDU-ČSL

Dostavba duchovního srdce vesnice pokračuje…
Vážení spoluobčané,
je jistě nepřehlednutelné, jak pokračují
práce na dostavbě kostela sv. Cyrila a
Metoděje – duchovního srdce obce.
Koncem měsíce června proběhl na stavbě
další kontrolní den.
Nyní nás čekají tesařské práce na střeše.
Děkujeme
všem,
kteří
pomáhají
brigádnicky, přispívají finančně či
duchovně svou modlitbou.
Dovolujeme si Vám připomenout
i nabídnout možnost zakoupení magnetky
s vizualizací kostela. Magnetky jsou k dispozici na obecním úřadě u p. Výtiskové nebo po
každé mši svaté v sakristii. Také je možno přispět bezhotovostně na bankovní účet
č. 283146156/0300. Dárci můžeme vystavit potvrzení o daru. Finanční prostředky budou
použity na pořízení potřebného stavebního materiálu.
Za Vaši štědrost předem děkujeme.
jménem farníků z Dolní Lhoty
Dagmar Máchová

Vesnické sportovní hry 2019
Vážení spoluobčané a příznivci sportu,
dovolte, abych Vás před prázdninovou sportovní přestávkou informoval o průběhu
Vesnických sportovních her 2019. Sezóna je v plném proudu a máme již za sebou osm
disciplín. Nicméně, tato sezóna se příliš pozitivně pro naši obec nevyvíjí. Z důvodu
nezájmu občanů jsme byli nuceni vynechat dvě disciplíny, a to badminton a stolní tenis.
Příliš nechybělo a neposkládali jsme ani družstvo běžců a volejbalistů. Jen díky
některým obětavým sportovcům, kteří se účastní více disciplín je naše obec stále ve hře.

Přespolní běh
Poslední víkend v květnu se uskutečnila disciplína v přespolním běhu. Nově tento závod
organizovala obec Dobroslavice. Po organizační stránce můžeme jen chválit, avšak
běžecká trať byla velice členitá a pro běžce náročná. Teplé počasí rovněž běžeckým
výkonům nepřálo.
Naši obec reprezentovala trojice
běžců: Tomáš Zdražila ml., který
doběhl nejlépe z našich, a to na
krásném 6. místě. Druhý z našich
Ondra Dolba, který doběhl na
konečném 20. místě.
Třetí z našich doběhl Martin
Kňura, který podpořil náš tým
a doběhl na celkovém 29. místě.
Všem patří velký dík za nelehkou
reprezentaci.
Konečné pořadí obcí:
1. Klimkovice, 2. Plesná,
3. Polanka nad Odrou,
6. Dolní Lhota.
Na fotografii zleva: Ondra Dolba,Tomáš Zdražila ml., Martin Kňura

Volejbal
Další disciplínou, která se uskutečnila v parném měsíci červnu byl volejbal. Volejbal se
poněkolikáté konal v tělocvičně v Polance nad Odrou. Tato disciplína se mohla pochlubit
plnou účastí všech zúčastněných obcí. Dolnolhotský tým reprezentoval Luboš Tepper,
Roman Kupka, Jan Kokeš a Tomáš Zdražila ml.. Dolní Lhota skončila na celkovém
7. místě.
Děkuji Honzovi Kokešovi za roli
kapitána a velkou pomoc při
sestavení našeho týmu.
Konečné umístění obcí:
1. Plesná, 2. Krásné Pole,
3. Polanka nad Odrou.

Nohejbal
V soboru 15. června se již tradičně v Horní Lhotě uskutečnil nohejbal. Nohejbal proběhl
za obvyklého tropického vedra, a tak i poněkud kratší turnaj, díky novému hernímu
systému, dal borcům zabrat. Náš
nový tým ve složení Kuba
Zeman, Ondra Dolba a Ondra
Kozelský vybojovali konečné
8. místo.
Konečné pořadí obcí:
1. Polanka nad Odrou,
2. Vřesina, 3. Velká Polom.
Na fotografii: hrající Kuba Zeman,
v povzdálí Ondra Dolba

Chtěl bych tímto poděkovat všem našim reprezentantům, kteří se obětují a reprezentují
Dolní Lhotu. Velký dík patří všem, kteří zachraňují naše jméno a absolvují více disciplín.
Bez těchto obětavců by naše obec skončila bezpochybně na konci.
Hledáme nové sportovce tělem a duší, kteří mají trvalé bydliště v Dolní Lhotě
a mají chuť reprezentovat naši obec v různých disciplínách VSH.
V případě, že máte zájem zapojit se do VSH, tak se prosím obraťte na Aleše Miko:
alesmiko@centrum.cz nebo na obecní úřad.

Rozpis zbývajících soutěží Vesnických sportovních her 2019
9. Lukostřelba
10. MTB
11. Vzduchovka
12. Sálovka

Velká Polom
Plesná
Zbyslavice
Polanka

14. 9.
5. 10.
19. 10.
23. 11.
Aleš Miko
spoluorganizátor VSH

Než se zmíníme o našich nejmladších, musíme zde informovat o úspěších našich členů z dorostenecké
kategorie, kteří z důvodu nízkého počtu našich členů této věkové kategorie soutěží za družstvo
dorostenek SDH Nová Ves. Tereza Zdražilová, Nikol Tichá a Lucie Fialová se s tímto družstvem
dostaly až na republikové kolo soutěže v požárním sportu, kde obsadily vynikající 4. místo.
Děkujeme s velkou gratulací.
Nyní už o těch nejmenších.
V měsíci lednu jsme byli na soutěži v Ostravě-Michálkovicích, kde jsme museli ukázat svůj um ve
dvou disciplínách, a to v uzlové štafetě a motání hadic na rychlost. Mladšímu družstvu se dařilo!
Na uzlech vybojovalo 4. místo, při motání 5. místo a celkově z toho bylo bramborové 4. místo!!!
Starší na uzlech byli 4., ale při motání hadic předvedli, co umí a tuto disciplínu vyhráli! Domů si
odváželi celkově bronzovou medaili!
Poslední neděli v březnu pokračovala Ostravská liga
mládeže v Horních Datyních. Soutěžilo se ve třech
disciplínách. Štafeta zapojování a rozpojování hadic,
uzlová štafeta a střelba vzduchovkou na terč. Mladší žáci
skončili na 6. místě. Starší žáci s drobnými chybami
obsadili v Datyních 2. místo.
Trénovali jsme také na soutěž, kde se soutěžilo ve dvou
disciplínách CTIF, štafeta a útok. 12. května jsme
vyrazili na hasičskou stanici v Martinově, kde se závody
konaly. Soutěž byla super, i když počasí vůbec nepřálo.
Déšť a vítr nebylo to pravé ořechové, ale my jsme se
s tím poprali. Mladší se snažili a disciplíny v rámci
možností trénovali i přes pár nepřesností skončili
nakonec na krásném čtvrtém místě. Starším se nezadařilo
při hadicovém vedení, ale džberovkami a štafetou si to
spravili. Nakonec si vybojovali 5. místo.
Další kolo Ostravské ligy mládeže se konalo v Hrabové.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách - štafeta
dvojic a požární útok.
Starší žáci rozběhli štafetu skvěle, avšak jedna jediná
chyba u motání hadice rozhodla, že si starší žáci připisují až poslední, 10. místo. Reputaci si chtěli
napravit v požárním útoku, který patří mezi jejich nejsilnější disciplíny. Toto se potvrdilo na 100%
a starší žáci tuto disciplínu vyhráli! V součtu obou disciplín si odvezli z Hrabové celkové 5. místo.
Mladším žákům se štafeta povedla podstatně lépe, než jejím starším parťákům. I přes drobné chyby
doběhli s 3. nejlepším časem. O konečném pořadí měl rozhodnout požární útok. Ten tyto naše
nejmladší naděje zvládly výborně a připsali si druhé místo. V součtu obou disciplín si tak mladší žáci
odváželi 1. místo!!!
V Krásném Poli to však bylo ještě lepší!
Zejména starší žáci si spravili reputaci.
Štafeta se jim povedla mnohem lépe než
v Hrabové a získali z této disciplíny
3. místo. V požárním útoku opět nenašli
přemožitele,
tuto
disciplínu
vyhráli
a v součtu obou disciplín si odvezli
1. místo!!
Mladší žáci si na štafetě připsali také
3. místo. V požárním útoku, tak jako
v Hrabové, před sebe pustili jedno jediné
družstvo a v útoku tak končí na 2. místě.
V součtu se v Krásném Poli umístili na
krásném 2. místě!

Předposlední ligové kolo se konalo v Plesné.
Mladší žáci začali štafetou, ze které si odnesli 5. čas. Ovšem na požárním útoku už se toto družstvo
předvedlo naplno a královskou disciplínu vyhrálo! Celkově si mladší žáci odvezli z Plesné skvělé
2. místo!
Starší žáci si na štafetě připsali 4. místo. V požárním útoku před sebe pustili jedno jediné družstvo
a druhé místo z této disciplíny znamená, že stejně jako jejich mladší kolegové, si odvezli taktéž
celkové 2. místo!
O celkovém pořadí v Ostravské lize mládeže ročníku 2018/2019 rozhodlo až poslední kolo
v Pustkovci.
Mladší žáci si za 6. místo ve štafetě a 3. místo v požárním útoku připsali v Pustkovci celkové 4. místo.
Tuto nepopulární bramborovou pozici obsadili i v celkovém pořadí celého ročníku Ostravské ligy.
I přes umístění těsně pod 'bednou' si mladší žáci zaslouží velkou gratulaci za celý ročník!
Starší žáci se museli vypořádat s komplikací přímo před startem soutěže. Na předsoutěžním tréninku
se zranila jedna ze stabilních členek družstva a doplnila tak již rozsáhlou marodku… Družstvo tak
musel doplnit člen z mladších žáků a nutno podotknout, že se se svou úlohou vypořádal výborně!
Starší žáci si připsali na štafetě 6. místo, na útoku si však polepšili druhým místem a v Pustkovci tak
obsadili celkové 3. místo. Toto umístění zařadilo naše starší žáky na celkové 3. místo tohoto ročníku
Ostravské ligy!! 🏆
Gratulujeme oběma našim mládežnickým družstvům!!!

Kolektiv mladých hasičů děkuje
všem dětem, rodičům i fanouškům
za uplynulou úspěšnou sezónu!
Poděkování
patří
zejména
soutěžícím dětem, kteří opět ukázali
svou šikovnost, což dokázaly letošní
výsledky. Občas to byly nervy, ale
většinou se šťastným koncem. Děti
si však uvědomují, že nejen výhry,
ale také prohry k životu prostě patří.
Sezóna skončila, děti i vedoucí si
právem užijí volno, ale již nyní
střádáme
plány
na
sezónu
nadcházející! Chceme, ať ta příští
sezóna je minimálně tak úspěšná,
jako ta letošní.
Takže ahoj na podzim a ještě jednou
DĚKUJEME!!
Dano, Marťas, Krista, Renča

Měsíc červen - měsíc myslivosti
Měsíc červen nebyl zvolen náhodně. Je to jeden z měsíců, kdy se v přírodě rodí nejvíce
mláďat. Les, louky a pole rezonují novým životem. Z těchto důvodů je potřeba, aby v přírodě
bylo co nejvíce klidu, ohleduplnosti.
Špatným faktorem pro život volně žijící zvěře, a to zejména v tomto období kladení mláďat,
je rušení zvěře zvyšujícím se pohybem turistů, cyklistů a hlavně občanů s volně pobíhajícími
psy v přírodě.
Velké problémy způsobují zvěří průjezdy motocyklů po polních a zejména lesních
komunikacích. (problém je řešen ve spolupráci s PČR).

Vážení občané,
les a pole je domovem zajíců, srn, lišek a mnoha další zvěře, kteří stejně jako vy doma,
nechtějí být rušeni při opatrování mláďat, přijímání potravy nebo při odpočinku.
Bylo by pěkné a žádoucí si to uvědomit a dodržovat určitá pravidla při návštěvě lesa. Při
procházce se pohybovat pouze po vyznačených lesních a polních cestách, nerušit klid,
nenechávat volně pobíhat psy, nejlépe je mít pod kontrolou na vodítku. A pokud to není nutné,
hodinu před setměním už do lesa nechodit. Zvěř se v tu dobu vychází pastvit, vodí mláďata
a je v tu dobu nejvíce zranitelná.
Jak jistě víte, o zvěř se ve vašem okolí starají myslivci, členové spolku Polančice se sídlem
ve Zbyslavicích. Tuto činnost vykonávají zcela dobrovolně, na své náklady a za přispění OÚ
v místě, kde se honitba nachází. Vede je k tomu láska k přírodě, starost o zvěř a její životní
prostředí. Zajišťují krmivo pro zvěř v zimním období. Pečují o krmná zařízení. Provádějí
léčení zvěře.
Provozování myslivosti je významná zájmová činnost, která pomáhá uchovávat jedinečné
přírodní hodnoty, dodržování mysliveckých zvyků i tradic, vede k ochraně přírody, krajiny
a v ní volně žijící zvěře, jakož i k ochraně životního prostředí. Náplní myslivosti je
v neposlední řadě i práce s dětmi a mládeži.
Pokud chceme mít hezkou přírodu, musíme se k ní také hezky chovat.
Ing. Lumír Míček
předseda MS Polančice
se sídlem ve Zbyslavicích

