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Vážení občané, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás seznámil
s výsledky práce obecního úřadu a zastupitelstva obce od minulého
zasedání zastupitelstva obce.

Nouzový stav a následné rušení kulturních akcí
Od pátku 26. listopadu 2021 (od 00.00 hodin) platí na
území České republiky nouzový stav. Vláda ho vyhlásila
na 30 dnů, tedy do 25. prosince (do 23.59 hodin). Kromě
krizových opatření vyhlášených na základě ústavního
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
nadále platí i mimořádná a ochranná opatření
Ministerstva zdravotnictví vyhlášená na základě zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021
Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19.
Vláda ve vyhlášeném nouzovém stavu přijala sérii opatření, kterými bude výrazně omezen náš
běžný každodenní život. Podrobné informace o vydaných zákazech a omezeních nalezneme
mimo jiné také přímo na webových stránkách vlády ČR.
Ministerstvo zdravotnictví ČR požádalo starosty obcí, aby apelovali na své doposud
neočkované občany, aby znovu zvážili možnost očkování, které je prokazatelně doposud
nejúčinnější formou ochrany proti závažnějšímu nebo dokonce fatálnímu průběhu onemocnění
v případě nákazy koronavirem. Jako starosta nemohu, ani nechci k očkování nikoho nutit.
Mohu pouze říci, že sám jsem se ihned, jakmile to bylo možné, nechal naočkovat oběma
dávkami očkovací vakcíny a v současné době jsem již přihlášen na třetí posilující očkovací
dávku.

Osobně mám za to, že jako očkovaný mám mnohonásobně větší šanci zdravotně obstát v boji
s případnou nákazou.
O závažnosti současné situace svědčí znatelný nárůst počtu nakažených v naší obci, jakož
i v obcích v našem nejbližším okolí. Pro lepší představu uvádím aktuální stav k 13.12.2021:
-

Dolní Lhota 19 nakažených
Velká Polom 41 nakažených
Horní Lhota 28 nakažených
Čavisov
6 nakažených
Vřesina
64 nakažených
Ostrava
6 760 nakažených

Mimořádný nárůst počtu nakažených a přísná opatření měly za
následek hromadné rušení plánovaných kulturních akcí
v okolních obcích, a také u nás, včetně zrušení již druhý rok
očekávaného slavnostního rozsvícení vánočního stromu, které se
mělo konat v sobotu 27. listopadu 2021, a pro které již bylo vše
připraveno do posledních detailů.
Pandemická situace trvá již velmi dlouho. Opatření jsou neustále měněna a lidé už o nich ztrácí
přehled. Celá společnost je již znatelně unavena a podrážděna. Přesto, nebo raději právě proto,
bych nás všechny znovu rád vyzval k trpělivosti, obezřetnosti a k dodržování doporučených
hygienických opatření, neboť pouze tak to společně zvládneme.

Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice
V minulém vydání Zpravodaje jsem
Vás informoval o zahájení této
stavby, o jejich rozpočtových
nákladech, o lhůtě jejího dokončení,
o získané dotaci na její realizaci,
o výběru
zhotovitele
stavby
a seznámil
jsem
Vás
také
s parametry stavby a s odůvodněním
její potřeby. Dnes bych Vás chtěl
seznámit s průběhem stavby a
s dalšími činnostmi se stavbou
souvisejícími.
Byla dokončena hrubá stavba, v rámci které došlo k položení základové konstrukce, vyzdění
obvodového zdiva v 1. a 2. nadzemním podlaží, včetně vnitřních příček, k pokládce věnců,
stropní konstrukce a konstrukce krovu. V současné době se osazují okna a provádí příprava pro
instalaci vnitřních rozvodů elektrické energie, zdravotní instalace a ústředního topení.
Dodavatel stavby již nyní naráží na nedostupnost některých stavebních materiálů, na jejich
dlouhé dodací lhůty a rostoucí ceny. Přes tyto potíže stavba doposud probíhá bez prostojů.
K dnešnímu dni bylo proinvestováno 2.364.000 Kč.
Na tuto stavbu navazuje příprava nového sálu včetně nového ozvučení. Záměrem je vybrat
nejlepší řešení tak, aby došlo ke sjednocení stávajícího sálu s novou přístavbou, včetně
barevného sjednocení fasády na přístavbě s fasádou celého obecního domu.

Oprava místní komunikace v ulicích Na Břížku a Čs. tankistů
Byly dokončeny přípravné stavební práce na opravě místních komunikací v ulicích Na Břížku
a Československých tankistů. Dodavatelem této stavby je místní firma Controlstav, s.r.o., která
předložila nejnižší cenovou nabídku ve výši 3.458.227,87 Kč bez DPH. Na druhém místě se
umístila firma Enespo s.r.o. Vratimov se svou nabídkou ve výši 3.591.582,36 Kč bez DPH.
Třetí oslovená firma SUBSTAV Invest s.r.o. Brušperk sdělila, že z kapacitních důvodů nejsou
schopni v daném termínu stavbu realizovat.
Prosím všechny občany, kteří v daných ulicích bydlí, o trpělivost v průběhu stavebních prací,
a také o spolupráci při nezbytném dočasném uzavření provozu, a to jak při postřiku podkladu
spojovací látkou, tak i při vlastní pokládce asfaltové směsi.
Z důvodu současného nepříznivého počasí se dokončovací práce neustále oddalují. O jejich
pokračování budou všichni, kteří v uvedených ulicích bydlí, včas informováni dodavatelem
stavby. Řidiči si pak mohou po dobu dokončovacích prací svá vozidla přeparkovat na kterékoliv
z veřejných parkovišť nebo na jiné vhodné veřejné prostranství. Děkuji za pochopení
a vstřícnost.

Uzavření nové smlouvy pro druhý stupeň vzdělávání
Obec Velká Polom v minulých letech
vypověděla obcím Dolní Lhota,
Hrabyně a Čavisov veřejnoprávní
smlouvu, na podkladě které nám
zajišťovala vzdělávání našich žáků ve
II. stupni. Na základě následujících
jednání byla tato veřejnoprávní
smlouva opětovně obnovena pro Dolní
Lhotu a Čavisov. Pro obec Hrabyně již
ale ne, neboť tato uzavřela novou
veřejnoprávní smlouvu o spolupráci
s obcí Pustá Polom, která bude
vzdělávání jejich žáků zajišťovat
prostřednictvím své ZŠ Pustá Polom.
Z důvodu rozsáhlé bytové výstavby ve
Velké Polomi, a to zejména v lokalitě
Mlýnek, dochází k nárůstu počtu tamních obyvatel, a také k postupnému nárůstu počtu dětí,
které budou nyní navštěvovat základní školu. Z tohoto důvodu již ZŠ Velká Polom nebude
schopna nám z kapacitních důvodů přijímat pro II. stupeň všechny naše děti tak, jak jim to
ukládala výše uvedená smlouva o spolupráci. Podle současných zákonů musí mít každá obec,
která zřídila pouze I. stupeň základní školy, uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí,
která II. stupeň vzdělávání zřízen má, a která má také dostatečné kapacity k přijetí všech žáků
dané obce. Obci Dolní Lhota se podařilo
pro tento účel získat vhodného a hlavně
blízkého partnera, kterým je Obec Háj
ve Slezsku. Ta má více než dostatečné
kapacity k přijetí jakéhokoliv počtu
našich žáků. Po vzájemných jednáních
obou obcí bylo na minulém zasedání

zastupitelstva obce schváleno usnesení, kterým byl dán souhlas k uzavření Smlouvy
o spolupráci Obce Dolní Lhota s Obcí Háj ve Slezsku, ve věci zřízení společného školského
obvodu pro II. stupeň vzdělávání. Podobné usnesení také bylo přijato zastupitelstvem Obce Háj
ve Slezsku. Následně již také došlo k uzavření této smlouvy.
Co to konkrétně znamená pro rodiče žáků z Dolní Lhoty?
1. Nutno zdůraznit, ZŠ Velká Polom bude ještě léta přijímat pro II. stupeň všechny žáky, nebo
alespoň většinu žáků z Dolní Lhoty.
2. Ty žáky, které časem ZŠ Velká Polom již nepřijme, mohou jejich rodiče zapsat do kterékoliv
školy, kde se s tamním vedením na přijetí žáka dohodnou.
3. Pokud se rodičům žáka nepodaří dohodnout s jinou školou, anebo pokud žádnou jinou školu
ani hledat nechtějí, budou rovnou přijati na II. stupeň do ZŠ v Háji ve Slezsku, která je na
základě této smlouvy přijmout musí a po jednání se starostou obce a tamním ředitelem vím,
že i přijmout chtějí, neboť sami mají zájem na naplnění své kapacity. Jedná se tedy
o oboustranně prospěšnou spolupráci.

Přijetí nové obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo obce, na základě požadavků občanů, přijalo na svém zasedání dne 11.8.2021,
obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o regulaci hlučných činností v nevhodnou denní dobu.
Podle této vyhlášky je každý povinen se o nedělích a svátcích zdržet hlučných činností,
tj. činností, spojených s používáním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, zejména pak
sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových pil, brusek či rozbrušovaček,
vrtaček, apod.. Podrobné znění této vyhlášky naleznete na webových stránkách obce pod
odkazem https://www.dolnilhota.cz/urad-obce/uredni-deska/, kde jsou zveřejněny všechny
platné obecně závazné vyhlášky. Noční klid v obci je již od roku 2017 řešen samostatnou
obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016. Porušení povinností vyplývajících z výše uvedených
vyhlášek se hlásí Policii ČR, která na místě zmapuje situaci a v případě oprávněné stížnosti věc
předá přestupkové komisi v Ostravě – Porubě. Je zde samozřejmě ale vždy možnost osobu
produkující hlučnost požádat, aby se této činnosti zdržela, a pokud tak učiní, není pak ani
potřeba Policii ČR přivolávat.

Parkování na chodnících a místních komunikacích
Policie ČR obvodní oddělení Poruba upozorňuje
všechny řidiče, že z důvodu množících se stížností
občanů na nepředpisové parkování motorových vozidel,
bude provádět opakované kontroly parkování vozidel
v naší obci. Berme, prosím, jejich upozornění vážně
a parkujme svá vozidla výhradně v souladu s platnými
dopravními předpisy.

Kontrola hospodaření obce
Jak již mnozí jistě víte z veřejného zasedání zastupitelstva obce, bylo jedním občanem obce
podáno trestní oznámení, jehož hlavním bodem bylo jeho podezření na údajně špatné
hospodaření obce v obecních lesích a podezření na údajně špatně provedená výběrová řízení za
období let 2016 až 2020. Policie ČR se tímto podáním zabývala a v první fázi důkladně
prošetřovala, zda se toto oznámení vůbec zakládá na pravdě. Obec pro tyto účely policii
poskytla veškerou součinnost a předložila jim všechny požadované doklady. Po důkladném
prošetření policie neshledala na straně obce žádné pochybení. Jelikož v dané věci nebylo ani
zahájeno žádné trestní řízení, bylo podání oznamovatele založeno.

Chci využít této příležitosti k tomu, abych tuto oficiální informaci sdělil a předešel tak možným
spekulacím na dané téma.
Na minulém zasedání zastupitelstva obce jsem všechny přítomné informoval o tom, že na náš
obecní úřad přicházejí neustále nové a nové žádosti o nejrůznější informace, a že tento úřad již
takřka nemá prostor pro vyřizování běžné agendy, nezbytné pro řádný chod obce. Přestože
všechny požadované informace byly jednotlivým žadatelům vždy včas poskytnuty, situace se
neuklidňuje. Osobně nechápu, proč má někdo zájem na poškození dobrého jména naší obce
a jejich představitelů. Že by šlo o předvolební boj pro komunální volby, které se budou konat
už zhruba za 11 měsíců?
Jsem velice rád, že všechny doposud vykonané kontroly obce, ať už je prováděl krajský úřad,
magistrát, kontrolní či finanční výbor zastupitelstva obce nebo nyní dokonce Policie ČR,
neshledaly v hospodaření obce žádné pochybení. V širokém okolí neznám žádnou obec, která
by během jednoho volebního období z vlastních prostředků provedla nové povrchy na takřka
všech místních komunikacích, poskytovala dotace na domovní ČOV pro každého, kdo projeví
zájem a měla navíc na obecním účtu našetřenou částku 25 miliónů korun. Pro srovnání je třeba
uvést, že za minulých vedení obce byly na účtu obce zhruba jen 2 milióny korun. Osobně se mi
tyto údaje nejeví jako projev špatného hospodaření a jsem velice rád, že se pravda ukázala a že
nedošlo ke znevážení mnohaleté práce vedení obce a všech jejich zastupitelů, jakož
i pracovníků obecního úřadu, a hlavně všech těch, kteří pracují v obecních lesích, kde
vykonávají fyzicky namáhavou a odpovědnou práci. Rád bych jim touto cestou za jejich práci
poděkoval a sdělil jim, že si jejich práce hluboce vážím, a že ve mně najdou vždy zastání.

Poděkování volební komisi
Ve dnech 8. a 9.10.2021 se také v naší obci uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Tyto volby byly navíc provázeny nezbytnými hygienickými opatřeními,
realizovanými v souvislostí s tehdejší pandemickou situací. To mělo za následek zvýšené
nároky na všechny členy okrskové volební komise, kteří museli nad běžný rámec své činnosti
dohlížet na dodržování vyhlášených opatření, a to zejména hlídáním rozestupů voličů před
volební místností, kontrolou, zda mají nasazeny
respirátory, doplňováním látky na desinfekci rukou
a podobně. Okrsková volební komise však všechny své
činnosti zvládla na výbornou a já bych jim nyní touto
formou za jejich obětavou práci rád upřímně poděkoval.

Údaje o vykonaných kontrolách obce
- Dne 14.9.2021 vykonal Krajský úřad MSK v Ostravě kontrolu hospodaření obce – bez
závad.
- Finanční a kontrolní výbory zastupitelstva obce vykonaly kontrolu poskytnutých dotací
a finanční výpomoci místním spolkům TJ Sokol a SDH Dolní Lhota – bez závad.
V závěru své zprávy bych rád za sebe, za všechny obecní zastupitelé a zaměstnance obce,
popřál všem našim občanů šťastné a veselé Vánoce a do nového roku hlavně pevné zdraví,
štěstí, pracovních úspěchů a rodinné pohody.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

AKTUÁLNÍ ÚDAJE Z NAŠÍ EVIDENCE
Tak, jako každý rok, i letos Vás seznámíme se
statistikou v evidenci obyvatel naší obce v roce
2021.
Obec Dolní Lhota má v současné době 1521 obyvatel,
z toho je 603 mužů a 144 chlapců - 49,11 % a 630 žen
a 144 dívek - 50,89 %. Průměrný věk obyvatel naší obce
je 43 let.
V roce 2021 zemřelo 13 našich spoluobčanů (5 žen a
8 mužů), narodilo se 13 dětí (9 děvčátek a 4 chlapci). Z obce se odstěhovalo 20 obyvatel
a přistěhovalo se 48 našich nových spoluobčanů.
Nejstaršímu občanovi je 96 let, jednomu 95 let, třem 94 let, jednomu 93 let, dvěma 92 let.
Nejen jim, ale i Vám všem, přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojený život v naší obci.
Hana Výtisková
sam.referent OÚ

TERMÍNY SVOZŮ PDO A PLASTŮ V ROCE 2022
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční na jaře a na podzim.
Dle OZV č. 2/2021 místní poplatek za odvoz odpadů činí 540 Kč/rok,
který platí každá fyzická osoba přihlášena v obci.
Tento poplatek rovněž platí
fyzické osoby, které mají ve
vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není
přihlášena žádná fyzická
osoba; má-li ke stavbě
vlastnické právo více osob,
jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to
ve
výši
odpovídající
poplatku za jednu fyzickou
osobu.
Poplatky na rok 2022 se
budou vybírat v hotovosti
do pokladny OÚ Dolní
Lhota nebo převodem na
účet č. 1842566339/0800,
(VS
číslo
popisné)
od 1.2.2022 do 31.3.2022.

ZPRÁVA ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Facebookové stránky školy
Pro lepší informovanost rodičů a veřejnosti o dění ve škole byly zřízeny
facebookové stránky školy. Najdete nás pod názvem “ZŠ Dolní Lhota”.
ZPRÁVIČKA OD PRVŇÁČKŮ
My malí prvňáci chodíme do školy rádi. Umíme už 9 písmen.
Z nich skládáme slabiky i jednoduchá slova. Některá už i napíšeme psacím písmem. Sčítáme, odčítáme
a porovnáváme čísla do 6. Často chodíme do lesa cvičit i zkoumat přírodu. Zajeli jsme si tramvají do knihovny
ve Vřesině a prohlédli si spoustu knížek, hlavně o zvířátkách. Na začátku školního roku jsme se fotili do novin
i na památku prvního roku ve školních lavicích.
Mgr. Dagmar Krayzlová, třídní učitelka 1. ročníku

JAK SE ŽIJE VE 2. TŘÍDĚ
V průběhu listopadu se žáci 2. ročníku zúčastnili vzdělávacího preventivního programu HASÍK, zaměřeného
na výchovnou činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Paní instruktorka děti poutavě
seznámila se základními informacemi a poznatky s využitím názorných pomůcek, obrázkových materiálů
i drobných odměn.
Zaměřili se např. na tato témata:
Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)
Telefonní linka tísňového volání
V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár
Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici
Základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách
Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu
V měsíci říjnu žáci navštívili Obecní knihovnu Vřesina. Po loňském programu “Pasování na čtenáře” se
tentokrát v knihovně seznámili s tím, co se s knihou děje, než se dostane ke čtenáři. Žáci si sami vyzkoušeli
vytvořit vlastní knihu – vymysleli její název, ozdobili obálku, označili ji barevným štítkem, orazítkovali
a nalepili číselné kódy. Na závěr si prohlédli knihy uložené v knihovně.
Mgr. Markéta Kurečková, třídní učitelka

ČTVRŤÁCI NAVŠTÍVILI KNIHOVNU VE VŘESINĚ
V úterý 26. 10. navštívila 4. třída knihovnu ve Vřesině. Žáci se moc těšili, protože paní knihovnice Kateřina
Hurníková pro ně vždy připraví zajímavou knihovnickou lekci. Tentokrát se zaměřila na provoz v knihovně.
Nejdříve si žáci vyrobili svou knihu a paní knihovnice jim vysvětlila, co všechno musí kniha obsahovat, aby
si ji čtenáři mohli půjčit. Pak navrhli svou knihovnu – jméno knihovny a logo. Následovalo vyplnění přihlášky
do knihovny a všichni si vyrobili kartičku, kde se zapisuje počet vypůjčených knih. Na zvídavé otázky paní
knihovnice trpělivě odpovídala. Děti byly velmi spokojené a už se těší na další besedu.
Mgr. Jana Přádková, třídní učitelka

FLORBALOVÝ TURNAJ
Dne 24.11. 2021 se naše škola zúčastnila florbalového turnaje ČEPS Cup
v ČPP Aréně v Ostravě – Muglinově. Školu reprezentovali 4 žáci z 5.třídy,
3 žáci a žákyně ze 4.třídy a 2 žáci ze 3.třídy, kteří navštěvují
školní sportovní kroužek. Po velmi bojovných výkonech obsadili pěkné
3.místo. Přičemž porazili soupeře ze ZŠ Dětská z Ostravy a vybojovali
další vyrovnané zápasy s dětmi ze sportovní ZŠ na Porubské ulici, se ZŠ
Krásné Pole a s dětmi ze ZŠ TGM z Vratimova.
Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci školy a rodičům za zajištění
dopravy.
Mgr. Zdeněk Gulak

NÁVŠTĚVA OBECNÍHO ÚŘADU
Žáci 3. ročníku navštívili obecní úřad.
V pondělí 18. 10. žáci 3. ročníku zavítali na obecní úřad v naší obci. Na obci je přivítal pan starosta, který jim
celý úřad ukázal a zodpověděl otázky, které si děti na něj přichystaly. Nejvíce žáky zajímalo, kdy byl úřad
postaven, kdo všechno tam pracuje, co starosta obce dělá. A protože děti jsou hodně zvídavé, tak je zajímalo
např. i kolik má pan starosta roků, jestli ho práce baví nebo čím chtěl být v osmi letech. Návštěva byla moc
zajímavá a zpestřila nám výuku prvouky, kde právě téma obce probíráme.
Mgr. Bc. Lenka Martinková, učitelka prvouky

PROJEKTY ŠKOL
Od roku 2014 poskytuje Evropská unie finanční prostředky pro všechny typy škol od mateřských po vysoké
na vzdělávání nejen žáků, ale i učitelů. Naše škola se zapojila do projektů Šablony I, II, III, kdy Šablony III
stále běží. Finanční prostředky slouží k financování pedagogické podpory, podpory v oblasti výpočetní
techniky, matematické a čtenářské gramotnosti, čtenářského klubu a klubu logických, deskových her nebo
doučování. Žáci také zažili spoustu projektových dnů ve školní družině, ve škole nebo mimo školu. Navštívili
hornické muzeum na Landeku, kukuřičné pole za Opavou, technický park U6 v Dolních Vítkovicích, zámek
Raduň, záchrannou stanici v Bartošovicích, zoologickou zahradu. Škola využila finanční prostředky z projektů
ve výši jednoho a půl milionů korun.
Mgr. Věra Lasáková

INFO ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ve školním roce 2021/22 je ve školní družině přihlášeno 54 žáků, kteří jsou rozděleni do dvou oddělení.
V rámci družiny mají žáci možnost pod vedením vychovatelek navštěvovat různé kroužky - sportovní,
florbalový, taneční a výtvarný. V říjnu jsme navštívili truhlářskou dílnu pana Kozelky v Dolní Lhotě, kde se
žáci seznámili s provozem dílny a co vše práce se dřevem obnáší. Dále chodíme do lesa, sbíráme kaštany,
využíváme obecní hřiště u školy. Při špatném počasí využíváme počítačové učebny, kde mají žáci možnost
výukových programů nebo projektového dnu k vybranému tématu.
Radka Švrlanská, vychovatelka

Vážení čtenáři zpravodaje,
dovolte, abych jménem ředitelky školy v Dolní Lhotě v tomto předvánočním čase poděkovala všem, kteří se
podílejí na chodu naší organizace. Děkuji učitelům základní školy Mgr. Petře Brhelové, Mgr. Zdeňku
Gulakovi, Mgr. Dagmar Krayzlové, Mgr. Markétě Kurečkové, Mgr. Věře Lasákové, Mgr. Janě Přádkové, paní
asistence Haně Molnárové a vychovatelkám školní družiny Lence Bechné a Radce Švrlanské za jejich
obětavou práci, často nad rámec jejich pracovních povinností. Já osobně si navíc ještě velmi cením dobrých
vztahů, které ve škole panují. Děkuji Vám všem za Vaši práci. Škola by se ovšem neobešla bez provozních
zaměstnanců. V roce 2021 provoz školy zajišťovala paní školnice Jana Buroňová a paní uklízečka Blanka
Bártová. Také Vám děkuji za Vaši práci, bez které by to ve škole prostě nešlo. Děkuji také zřizovateli školy –
obci Dolní Lhota, jmenovitě panu starostovi Mgr.Bc.Vladimíru Sobasovi za finanční podporu naší organizace,
ale především za vstřícnost a spolupráci. Na chodu školy se podílí také zástupci školské rady. Školské radě
děkujeme za spolupráci. Děkuji také všem sponzorům z řad rodičů, spolků i firem, kteří se školou spolupracují
a škole věnují věcné nebo finanční dary. Všichni si velmi vážíme jejich přízně a těšíme se na další spolupráci.
Vážení čtenáři, v Dolní Lhotě máme opravdu krásnou školu, za což jsme velmi rádi, pojďme tedy společně
usilovat o to, aby naše škola byla i nadále kvalitní školou, která poskytuje kvalitní vzdělávání. Podle mne je
také velmi důležité a nezbytné propojení všech účastníků vzdělávacího procesu, ať už je to vedení školy,
pedagogové, žáci, rodiče a také zřizovatel.
Přeji naší škole do dalších let vše dobré a Vám všem krásné a pohodové prožití blížících se vánočních svátků.
Mgr. Bc. Lenka Martinková, ředitelka školy

ŠKOLNÍ ATLETICKÁ OLYMPIÁDA
V pátek 24. 9. proběhla na místním hřišti Školní atletická olympiáda, kterou pro naše žáky zorganizoval pan
Aleš Miko. Tělesnou výchovu považujeme za důležitou součást vzdělávání žáků, proto jsme tuto nabídku
velmi uvítali. Všechny děti si dopoledne náramně užily. Při sportu a společné aktivitě si děti upevňují také
vztahy mezi s sebou, zažijí pocit úspěchu a udělají něco pro své zdraví. Děkujeme panu Mikovi a jeho
manželce za skvělou organizaci, zřizovateli za odměny pro vítěze. Těšíme se na další spolupráci.
Pan Miko děkuje pedagogům za účast na olympiádě, za jejich odvahu a statečnost si všechny disciplíny
vyzkoušet. Fotografie z akce naleznete v sekci Fotogalerie na webu školy.
Mgr. Bc. Lenka Martinková, ředitelka školy

VČELÍ STEZKA NA VAŇKOVĚ KOPCI
Dne 27. 10. jsme se vydali na pěší vycházku na Vaňkův kopec, kde pro nás měla paní včelařka připravenou
besedu na téma včely. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí ze života včel - kolik mají očí, jaké úkoly plní
v úle, jak včely přezimují nebo jaký užitek nám přinášejí. V mikroskopu jsme mohli pozorovat tělo včely.
Každý žáček si vyrobil svíčku ze včelího vosku a nakonec jsme prošli venkovní interaktivní "Včelí stezku".
Výlet se nám všem líbil a už teď se těšíme na další společná dobrodružství.
Mgr. Petra Brhelová

PO PRÁZDNINÁCH KLUCI HOLKY, PŘIBĚHLI DO NAŠÍ ŠKOLKY.
Letošní podzim byl krásně barevný, prosluněný a my jsme si ho ve školce s dětmi opravdu
skvěle užili. V září jsme přivítali ve školce 16 malých kamarádů, kteří už mají dny se slzičkami
za sebou a jsou naši velcí
parťáci. I když nám stále
covidová situace nepřeje, nás to
neodradí a ve školce zažíváme
spoustu radostných chvil.
Mladší děti si užívají naší nově
zrekonstruovanou
zahradu
a předškoláčci vyrážejí do
okolních lesů na dlouhé
procházky, kde na ně čeká
mnoho zážitků a dobrodružství.

V letošním roce se nám, vzhledem k epidemiologické situaci
bohužel, nepodařilo uskutečnit žádné akce pro veřejnost,
podařilo se však zajistit pro děti aspoň divadélko v MŠ a také
za námi přišel Mikuláš se svou družinou. Děti se velmi těšily
na vesnickou akci „rozsvícení vánočního stromu“ a pilně
nacvičovaly vystoupení. Byly velmi zklamané, když se
nakonec i tato akce musela zrušit, proto jsme si s dětmi
rozsvítili náš vánoční stromeček na zahradě MŠ a při této
příležitosti si zrealizovali naše malé vystoupení. Možná jsme
vánočními písničkami přivolali do školky Ježíška, který
dětem nadělil spoustu krásných dárečků.

Spolu jsme si zazpívali u našeho stromečku,
přejeme vám štěstí, zdraví, do každého domečku.
A také všem dobrým lidem, bohatého Ježíška,
dětskou radost ve všech očích, lásky plná srdíčka.
Kolektiv a děti MŠ Dolní Lhota

UKLIĎME ČESKO-UKLIĎME DOLNÍ LHOTU
Milí spoluobčané,
dovolte, abych touto cestou poděkoval občanům, kteří se zúčastnili akce Ukliďme Česko –
Ukliďme Dolní Lhotu konané dne 13. 11. 2021. Cílem
bylo uklidit prostranství podél tramvajové tratě.
Vzhledem k tomu, že se akce nedala z důvodu
pandemických opatření realizovat na jaře letošního
roku, bylo opět co uklízet. Akce proběhla v rozmezí
od 8.00 do 10.00 hod. a za takovou krátkou dobu se
podařilo nasbírat více než 25 pytlů odpadu, který byl
odvezen do sběrného dvora v Ostravě – Porubě. Jsem
velice rád, že obyvatelům Dolní Lhoty není naše okolí
krásné obce lhostejné.
zastupitel za KDU-ČSL
Mgr. Marek Tejzr

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Po loňském netradičním "Tříkrálovém koledování na dálku" by měla
Tříkrálová sbírka 2022 proběhnout tradičním způsobem. V celé ČR
bude probíhat od 1. do 16. ledna 2022. U nás v Dolní Lhotě proběhne
Tříkrálová sbírka v sobotu 7. ledna 2022 v dopoledních hodinách,
při níž koledníci přinesou do našich domovů radostné poselství Vánoc
- Lásku, Pokoj, Naději a Boží požehnání - všem lidem dobré vůle i v této nelehké době. Kromě
toho budou po celou dobu trvání Tříkrálové sbírky zapečetěné pokladničky na poště a v kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Dolní Lhotě. Sbírka je určena pro Charitu Hrabyně pro potřebné, lidi
zdravotně postižené a na okraji společnosti. Děkujeme všem, kteří otevřou svá srdce i své
domovy.
Dagmar Máchová,
koordinátorka sbírky

TŘÍKRÁL

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÝM HASIČŮM
Milí spoluobčané,
touto cestou bych chtěl poděkovat našim mladým
dobrovolným hasičům, kteří vyrobili pro seniory
v Domově Sluníčko vánoční přání. Navázaní generační
spolupráce s SDH není novinkou a stává se tak postupně
tradicí. Věřím, že určitě nezůstane jen u výroby přáníček
a dobrovolní hasiči si připraví v příštím roce určitě
nějakou modelovou situaci, kterou nacvičují na závody
a setkají se s klienty domova osobně. Vyrobená přáníčka
byla předána u příležitosti Mikulášské nadílky dne
6.12. 2021. Poděkování patří také jejich vedoucím.
Mgr. Marek Tejzr
zastupitel za KDU-ČSL

ČINNOST MLÁDEŽE SDH DOLNÍ LHOTA
Milí spoluobčané,
rád bych Vás stručně seznámil s činností našeho
kolektivu hasičské mládeže během uplynulých měsíců.
Jarní část sezóny pro nás odstartovala v Nové Vsi, kde se
konalo okresní kolo hry Plamen. Soutěžící si vyzkoušeli
hned tři disciplíny – požární útok, štafetu dvojic a štafetu
4x60m. U našich starších žáků se bohužel zřejmě
projevila po dlouhé soutěžní pauze nervozita a vlivem
smolných chyb si odvážejí až 11. místo. Naopak mladším
žákům soutěžní restart vyšel lépe a v součtu všech tří
disciplín se umísťují na krásné 3. příčce.
Následoval návrat k soutěžím v rámci OLM (ostravské
ligy mládeže). V červnu jsme zavítali k našim sousedům
z Krásného Pole. Starší žáci se zde v součtu dvou
disciplín umísťují na pěkné bramborové 4. příčce, mladší
žáci berou místo 7. Vlivem absencí několika členů
družstva mladších se o den později vydává do Svinova
pouze družstvo starších, které si odváží domů 9. místo.
Předposlední červnový víkend patřil dvěma závěrečným
ligovým bojům. Sobotní soutěž v Plesné nám přinesla 6.
místo mladších žáků a 9. místo starších žáků. V nedělním
parném počasí jsme vyrazili do Pustkovce, kde jsme
chtěli zabojovat o poslední ligové body. Více bodů si
připsali mladší žáci, kteří si odvezli domů bronzové
medaile za skvělé 3 místo. Starším žákům předvedený
výkon stačil na místo 6. Těmito výsledky jsme zakončili
letošní prapodivný soutěžní ročník Ostravské ligy, která
přinesla v součtu všech soutěží celkové 7. místo jak mladším, tak starším žákům.
Po dobu celých letních prázdnin se družstvo starších žáků již začalo připravovat na novou sezónu, která
startovala v září domácí soutěží v Dolní Lhotě. Tato naše soutěž „O putovní pohár Ludvíka Šimoše“
byla nově zařazena do seriálu Ostravské ligy mládeže. Na domácí trati se chtěli naši mládežníci
prezentovat v co nejlepším světle. Lépe se to podařilo družstvu mladších, kteří našli jediného
přemožitele a v Dolní Lhotě tak zůstávají stříbrné medaile. Starší žáci na pódiová umístění nedosáhli
a v úvodní ligové soutěži obsadili 6. místo.

Konec září byl již tradičně věnován Českému dni proti rakovině. Náš sbor se k této akci opět aktivně
zapojil a vyslal do terénu čtveřici našich dorostenců. Naši členové prodávali v ulicích Ostravy tradiční
žluté květy na podporu boje proti této nemoci. Tímto jsme přispěli na účet veřejné sbírky krásnou
částkou 13 313 Kč! Všem zúčastněným děkujeme za tuto záslužnou činnost a reprezentaci našeho sboru
a obce.

V říjnu nás čekalo další soutěžní zápolení, a to konkrétně dva závody požárnické všestrannosti. V rámci
ligy jsme nejprve zavítali do Vratimova, odkud si odvážíme 6. místo starších a 7. místo mladších žáků.
Druhý závod v Michálkovicích byl zařazen do hry Plamen a v silné konkurenci zde obsazujeme 6. místo
v kategorii mladších a 11. místo v kategorii žáků starších.
Koncem října jsme si sezónu zpestřili výletem do strašidelného zámku v Kravařích. Tuto podzimní akci
navštěvujeme již pravidelně a děti si odsud vždy odvážejí mnoho zážitků.
V listopadu jsme se zúčastnili poslední soutěže v tomto roce. Liga nás tentokrát zavedla do Horní Datyně,
kde nás čekaly 3 disciplíny. V součtu disciplín jsme si připsali ligové body za 6. místo mladších a 11. místo
starších žáků. Po podzimní části sezóny se drží mladší žáci na průběžné 4. příčce, starší žáci přezimují na
místě 6.

Počátkem listopadu jsme se také přesunuli
s tréninky již do vnitřních prostor a v místní
tělocvičně
pracujeme
na
kondičce
a hasičských dovednostech všech dětí.
Zároveň děti opět vyrábějí vánoční přání pro obyvatele domova seniorů Sluníčko v Ostravě – Zábřehu. Tato
naše přání sklidila loni velmi pozitivní odezvu, proto v této činnosti pokračujeme velmi rádi i letos.
Jsme moc rádi, že se během podzimu rozšířily naše řady o několik nových členů, zejména v kategorii mladších
žáků. Aktuálně se scházíme v celkovém počtu 30 dětí a 5 vedoucích. Věříme, že i díky přílivu nových mladých
členů dokážeme v budoucích sezónách konkurovat těm nejlepším družstvům.
V tomto roce jsme také zažádali o dotaci Národní sportovní agentury „Můj klub“. Za schválenou částku dotace
jsme pořídili dětem dresy, stojany na vázání uzlů, překážky a další materiálně-sportovní vybavení. V našem
areálu na Mokřince jsme opravili stánkový domeček, který bude využíván pro potřeby mládeže.
Chceme poděkovat všem rodičům, dětem a všem ostatním členům našeho kolektivu za vstřícnost a podporu
v uplynulém roce. Doufáme, že se budeme všichni ve zdraví scházet i nadále a čeká nás mnoho dalších úspěchů
a společných zážitků.
Závěrem přejeme všem poklidné, šťastné a ve zdraví prožité vánočních svátky strávené v okruhu těch
nejbližších. V novém roce se na vás opět těší vedoucí mládeže Renča, Krista, Daniel, Martin a Jirka.
za kolektiv mládeže
Martin Kubín

Hasiči Vám všem přejí spokojené a šťastné Vánoce.
Prožijte sváteční dny v klidu, pohodě, ve zdraví a spokojenosti.
Dětem hodně dárků a radosti, dospělým upřímnou pospolitost
a přátelské setkávání s rodinou a blízkými!
A přání do nového roku 2022?
Ať se nám ve zdraví daří být dobrými lidmi, vstřícnými
sousedy a skutečnými občany naší krásné obce Dolní Lhota.
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