Vážení občané, dámy a pánové.
Na dnešním jednání zastupitelstva obce Vás chci seznámit s výsledky práce obecního úřadu
a zastupitelstva obce od minulého zasedání.
Co se v obci od té doby provedlo.
Generální oprava vodovodního řadu
Pokračují výkopové a stavební práce na generální
opravě vodovodního řadu v jihozápadní části obce.
Zhotovitel stavby (firma STASPO Ostrava) nevyužil
původně plánovanou technologickou přestávku a
pokračoval ve stavbě také v zimním období. Přesto,
že investorem stavby jsou Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s., dohlíží také obec
na průběh realizace a pomáhá občanům s prosazením
jejich případných připomínek.
Zimní údržba
Zimní údržba byla velmi náročná a vyžádala si
nejen všechny zásoby posypového materiálu,
připravené pro toto zimní období, ale také jejich
dvojí doplnění. Nejnáročnější bývají vždy situace,
kdy posypané komunikace v noci znovu zasněží
a ráno se musí s údržbou začít zase od začátku, to
znamená znovu vyhrnout a znovu posypat, neboť
pouhé vyhrnutí by učinilo vozovku ještě více
hladkou. Nutno říci, že situaci s touto údržbou nám
již tradičně komplikují osobní automobily,
zaparkované při okrajích cest a na chodnících. Nebývá výjimkou, že parkují dvě vozidla vedle
sebe (každé v jiném jízdním pruhu) a mezi nimi pak není ponechán ani nezbytný prostor na
projetí traktoru s třímetrovou radlicí. Letošní zimní údržbu navíc značně komplikovala také
probíhající generální oprava vodovodního řadu, kdy na komunikacích bylo doslova staveniště,
a to ještě nebezpečně ukryté pod sněhem. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům,
kteří chápou náročnost zimní údržby a tuto údržbu obci nikterak neztěžují. Děkuji také všem,
kteří využívají zásobníky na posypový materiál, rozmístěny po obci.

Dopravní bezpečnost v obci
Jak jsem Vás informoval již ve své minulé zprávě, budou v naší
obci probíhat pravidelná měření rychlosti projíždějících vozidel.
Tato měření bude na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy
s Městem Ostrava provádět Městská Policie Ostrava. Jedná se
o takzvaná ostrá měření, tedy měření, na základě kterých budou
v případě zjištěného překročení povolené rychlosti udělovány i
pokuty. Měření budou probíhat v dopoledních i odpoledních
hodinách. První měření měla být prováděna již v únoru, ale
Městská Policie od nich z důvodu silných mrazů upustila. Jakmile
mrazy poleví, bude se v měření pokračovat. Rád bych proto využil
této příležitosti k tomu, abych znovu všechny občany na tuto
skutečnost upozornil.

Dokončení Lesního hospodářského plánu
Ve své minulé zprávě jsem Vás informoval o
objednání nového Lesního hospodářského plánu,
podle kterého se bude po dobu dalších 10-ti let
řídit veškeré hospodaření v obecních lesích. Novou
informací je, že tento plán byl již vyhotoven a
předán Krajskému úřadu MS kraje v Ostravě ke
schválení. Pouze připomínám, že zhotovitelem
tohoto plánu byla Lesnická projekce FrýdekMístek, která vypracovala i plán předchozí.
Úprava vstupu do suterénu kuchyně
Bylo provedeno opláštění venkovního vstupu do suterénu
kuchyně. Důvodem bylo časté zatékání dešťových vod, a to
zejména při kombinaci deště se silným bočním větrem, kdy
dešťová voda vtékala přes boční zábradlí do suterénu.
Opláštění bylo provedeno z polykarbonátových desek.
Práci provedli zaměstnanci obce.

Z dalších činností jen ve zkratce:
-

Dne 26.11.2017 proběhlo v obecním domě
slavnostní vítání nových občánku obce. Jedná se o
krásnou kulturní akci s dlouholetou tradicí.
Tentokráte jsme přivítali tři chlapce a jednu
holčičku. Děkuji všem rodičům, kteří této příležitosti
využili a také všem členům Sboru pro občanské
záležitosti za jejich záslužnou práci.

-

V sobotu 2.12.2017 se v naší obci uskutečnilo slavnostní rozsvícení Vánočního stromu,
o kterém jsme Vás stihli informovat již v minulém zpravodaji.

-

Dne 7.12.2017 zasedal sněm starostů svazku obcí Mikroregionu Matice Slezská.
Hostitelskou obcí byla tentokráte Dolní Lhota. Zasedání se konalo v restauraci Mokřinka.
Zajímavostí tohoto sněmu bylo vystoupení obce Pustá Polom ze svazku a naopak
projevený zájem obce Vřesina o vstup do svazku. Paní starostka Vřesiny byla na sněmu
rovněž přítomna. O jejich případném vstupu do svazku musí ještě rozhodnout vřesinské
zastupitelstvo.

-

Dne 12.12.2017 vykonal Magistrát města Ostravy pravidelnou kontrolu hospodaření obce
v obecních lesích – bez závad.

-

Ve dnech 12. a 13.1.2018 proběhlo první kolo prezidentských voleb. Druhé kolo se pak
uskutečnilo 26. a 27.1.2018. Děkuji všem občanům za jejich hojnou účast a také všem
členům okrskové volební komise za jejich obětavou práci.

-

Dne 6.2.2018 vykonala Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR audit plateb pojistného
u zaměstnanců obce – bez závad.

-

Dne 15.2.2018 vykonal Krajský úřad MSK v Ostravě kontrolu hospodaření obce za rok
2017 – bez závad.

-

Dne 19.2.2018 vykonala Česká školní inspekce pravidelnou kontrolu Základní školy jako
příspěvkové organizace obce – bez závad.

-

Byly provedeny pravidelné roční inventury obecního majetku.

-

Byl dokončen zákonem stanovený energetický audit obecních budov.

-

Bylo provedeno kácení tří stromů na hřbitově. Jednalo se o stromy ve velmi špatném
zdravotním stavu. Jejich odstranění bylo schváleno Agenturou ochrany přírody a krajiny.

-

Byl připraven ke spuštění do provozu nový elektronický rezervační systém pro obecní
tělocvičnu. Podrobnosti o tomto systému jsou uvedeny v samostatném článku.

-

Proběhly dvě soutěže v rámci Vesnických sportovních her, o kterých se také dočtete více
v samostatném článku.

-

Byla provedena série pravidelných školení bezpečnosti práce na všech úsecích činnosti
obce.

Toto je přehled činností obecního úřadu a zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl dnes
seznámit.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

V době od 26.3.2018 do 29.3.2018 se místní poplatky – poplatky za svoz PDO
a poplatky za psy na rok 2018 n e b u d o u na obecním úřadě vybírat.

V sobotu 5. května 2018 bude proveden svoz tohoto
odpadu.
Přistavené kontejnery budou:
- u obecního domu
- na parkovišti areálu Mokřinky na Podjárkách

Doba příjmu:

8.00 – 12.00 hodin

Ukládání bioodpadů (větve, tráva, ostříhané keře, aj.) zůstává
stejné jako v loňském roce, tedy ve středy a soboty. Provozní doba
bude v průběhu měsíce března oznámena. Odpad je možno uložit
na stanovené místo na obecním dvorku, ulice Podjárky dle pokynů
správce pana Zbyška Dostála, čp. 50, telefon: 733 279 580.
Provoz bude zahájen ve středu 4.4.2018.
Tomáš Hrubý
místostarosta obce

Kominictví TADEÁŠ SLIVKA oznamuje občanům, že bude v naší
obci provádět kominické práce, a to od 19.3.2018 do 30.3.2018.
Telefon: 736 431 158
e-mail: kominik.slivka@gmail.com

Dne 7. 3. 2018 jsme vzpomněli krátkým
pietním aktem 168 let od narození
prvního Československého presidenta
Tomáše Garique Masaryka.
Žáci mateřské školy a základní školy se
shromáždili u pomníčku, položili kytici
a krátce vzpomněli na našeho prvního
presidenta písničkou Ach,synku, synku..
Vážení účastníci projektu „ 60 a víc
neznamená nic“.
V letošním roce pořádáme kurz cvičení
na fit ballech, které jsme zakoupili
z peněz Místní akční skupiny Opavsko.
Cvičení bude probíhat od pátku 23. března v době od 8:50 – 9:50 v místní tělocvičně. Jedná
se o kondiční cvičení v sedě, které je vhodné pro ženy i muže. Účastníci cvičení přijdou
v pružném oblečení (tepláky, legíny, apod.), vhodné sportovní obuvi, donesou si ručník a pití
v plastové láhvi. Cvičení bude do 20. dubna každý pátek. Těšíme se na vaši účast.
Druhou částí projektu bude zájezd do Olomouce na výstavu Flóra Olomouc a do Loštic
do muzea tvarůžek. Cena jednotlivých vstupů a malého občerstvení v autobuse je 240 Kč.
Přihlásit se můžete na obecním úřadě nebo v základní škole do 13. dubna 2018 nebo do
naplněnosti autobusu.
Mgr. Věra Lasáková

V letošním roce oslavíme sté výročí od vzniku Československa.
U této příležitosti pořádáme dne 21. dubna v době od 10 – 16 hodin
Den otevřených dveří spojený s výstavou ke 100. výročí ČSR
ve spolupráci s Obcí Dolní Lhota. Kromě prohlídky školy a výstavy si
budete moci zakoupit různé výrobky dětí, rukodělky a zboží z řad občanů a zájemců.
K poslechu bude hrát cimbálová muzika z Háje ve Slezsku v době od 13 – 14 hodin.
Ve školním bufetu si můžete zakoupit občerstvení. Pokud máte zájem se prodejní akce osobně
zúčastnit, obraťte se na zaměstnance školy nebo obce.
Sběr papíru
Stejně jako vloni na podzim budeme i letos sbírat starý papír a kartony. Na jaře bude tříděný
sběr papíru spojen se svozem nebezpečného odpadu u obecního úřadu nebo na Mokřince, a to
v sobotu 5. května dopoledne. Pokud chcete žákům školy přispět sběrem na ozdravný pobyt,
dovezte sběr přímo na určené místo. Sběr u školy přinášel vícepráce obecních zaměstnanců
a odpadové firmy AVE, proto jsme se rozhodli pro tuto variantu. Předem děkujeme.
Projekt NANEČISTO
Již třetím rokem se setkali vyučující základní školy s rodiči a žáky v předškolním věku
v místní školní třídě, kde si vyzkoušeli sezení v lavici, spolupráci s paní učitelkou nebo panem
učitelem v různých aktivitách, které je čekají ve škole. Rodiče byli seznámeni s organizací
školy, s jejím fungováním, se zásadami vzájemné spolupráce. Projekt probíhal v měsíci
únoru. Zápis do 1. ročníku bude v úterý 17. dubna v době od 14 – 18 hodin.
Mgr. Věra Lasáková
ředitelka

V sobotu 6. 1. 2018 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pro Charitu Hrabyně.
Celostátní sbírku, která je největší charitativní sbírkou u nás, pořádá Charita ČR.
V naší obci koledovalo celkem 11 skupinek.
Chci poděkovat všem, kteří koledníky do svých domovů přijali a pomohli dobré věci.
Celkem se v Dolní Lhotě vykoledovalo 54.363 Kč, (r. 2017 - 54.210 Kč).
Děkujeme vedoucím skupinek Mgr. Simoně Havrlantové, Mgr. Petře Kňurové,
Bc.Gabce Novobilské, Andrei Dudové, Bohunce Pavlíkové, Janě Máchové, Adélce Niziolové,
Ing.Petru Novobilskému, Jožkovi Holánikovi, Jirkovi Niziolovi a Jindrovi Bartoncovi
za jejich čas a ochotu pomoci.
Největší poděkování patří všem malým koledníkům za jejich zájem a nadšení – Helence
a Vítku Staňkovým, Leontýnce Kozelské, Neli Kotalové, Domenice Tejzrové, Marušce
Plucnarové, Markétce Heverlové, Elišce Švidrnochové, Klárce a Anežce Jurčíkovým, Neli
Havrlantové, Vaškovi a Honzovi Kňurovým, Toníku Bartoncovi, Maxi Gutowskému,
Šimonkovi, Martinovi a Jožkovi Holánikovým, Simonce Rožkové, Adélce Asztemborszké,
Terezce Sedláčkové, Klárce a Jirkovi Čechovým, Anetce Hájkové, Pavle Máchové, Magdě
Dudové, Matoušovi a Šimonu Niziolovým, Kubovi Kňurovi, Martinovi a Davidovi
Kňurovým a Ondrovi Kozelskému.
Děkujeme také obecnímu úřadu za poskytnutí sálu ke společnému obědu.
Celkové výsledky Tříkrálové sbírky 2018 jsou uveřejněny na webových stránkách
www.hrabyne.charita.cz

Dagmar Máchová
koordinátorka sbírky

„Hasiči pokračují v tradici svých předků“
Zdroj: NÁRODOPISNÉ AKTUALITY roč. VIII - 1971, č. 2
Odpoledne v poslední neděli masopustní je v Dolní Lhotě neobyčejně rušno. Po vesnici
obchází maškarní průvod: cikán s houfem mladých i starých cikánek, žid, baron, medvěd na
řetěze, kozel, kráva, na voze s plachtou sedí a vyhrávají muzikanti. Rozjařené maškary
přepadají na silnici chodce i automobilisty, nahrnou se i do tramvaje na zastávce a ode všech
obětí vymáhají výkupné. Vpadají do domů, pobíhají
po dvorcích. Obyvatelé vesnice se na Kozelek
předem těší a přijímají vpád maškar náležitě
připraveni. Hostí je pitím, kávou, klobásami,
obloženými chleby, koblihami. Někde se dokonce
chvíli tančí ve světnici. Cikánkám dávají do
pokladničky peníze a do košíku vejce. Řádění
maškar po vesnici trvá až do večera, kdy se všichni
scházejí v hospodě, kde se z vybraných vajec
usmaží vaječina, kterou se zmožení účastníci
obchůzky posílí. Při taneční zábavě se tančí polky,
valčíky a běžné moderní tance, v roce 1968 se však
ještě krátce před ukončením zábavy tančila řada
starých lidových
tanců. Tato scéna je součástí každoročního "Kozelka"
v Dolní Lhotě, s večerní taneční zábavou tvoří obvyklý
způsob zakončení masopustu.
Závěrem Kozelka a zároveň zakončením masopustu je
v Dolní Lhotě obvyklé pochovávání basy. Přípravě scénky
věnují místní divadelníci velkou péči. Texty farářova kázání,
modlitby, "pohřební rekvie", se každoročně obměňují.
"Přání a modlitba za všechny" je vlastně zveršovanou
žertovnou kritikou národního výboru, pošty, obchodu, JZD,
požárníků, sportovců, mládeže aj. Při pochovávání basy
dosahuje nálada vrcholu, do hry se zapojuje téměř celý sál,
všichni naříkají, modlí se, kostelník je kropí zednickou
štětkou vodou z kbelíku. Dolnolhotští se při Kozelku
výborně baví. Málokdo se zajímá o to, zda jde o tradici
místní či přejatou. Pokládají jej za samozřejmou součást
společenského života a zábavy.
...tolik z historie
Kozelek je závěrem masopustu. V tom se podobá mnoha tradicím, které se dosud udržují,
zejména ve východní části republiky. U nás, v Dolní Lhotě, dbá na tuto tradici
Sbor dobrovolných hasičů. Hlavními postavami celého dne jsou masky, které putují vesnicí
a přinášejí obyvatelům dobrou náladu. Díky svému maskování jim projde mnoho ztřeštěností,
které si běžně dovolit nemohou.
Je 10. únor 2018, zima, až praští, na teploměrech -10 stupňů. Neleníme a opět vyrážíme
do ulic naší malebné vesničky a těšíme se na přízeň a úsměvy spoluobčanů. Ano, mluvíme
o tradičním „kozelkovském průvodu“, který se letos, díky vám všem, vydařil. Za doprovodu
mladé a perspektivní folklórní skupiny Niziolaš jsme procházeli vesnicí, rozdávali domácí,
s láskou pečené koláčky, dětem cukrátka a balónky, tančili i zpívali. Každým rokem se
snažíme náš průvod obohatit o nějakou novinku, letos to byly například nově masky
„masopustů“.

Průvodem však naše bujará oslava rozhodně nekončí! Večer jsme se sešli v sále obecního
domu, kde byly připraveny tři velmi humorná vystoupení našich bratrů hasičů a sester
hasiček, za které jim patří velký dík a obdiv. Ono totiž bavit lidi stále něčím novým a přitom
si dělat srandu ze sebe samých, není vůbec žádná legrace. Po tradičních base pochování a
tombole pak následovala volná zábava, až do brzkých ranních hodin.

Tímto bychom chtěli poděkovat dobrovolným hasičům a hasičkám, kteří nám nezištně
pomáhají a každoročně nám otvírají svá obydlí. Díky všem za hodiny strávené při přípravě
sálu, při nácviku, při pečení koláčů, při závěrečném úklidu. Hasiči, díky za vaši obětavou
práci, za váš čas a za chuť „něco dělat“.
Milí spoluobčané, snad jsme vám i letos přinesli trošku vzruchu, radosti a veselí do jednoho
klidného sobotního odpoledne.
Velké díky vám všem za přízeň a na viděnou s Kozlem 2. března 2019.
Hasiči Dolní Lhota
P.S. A nekončíme! S blížícím se jarem se již připravujeme na přílet čarodějnic Takže
oprašte svá košťátka a budeme se těšit 30. dubna v areálu Mokřinka.

NOVÉ VZDUCHOVKY PRO NAŠE MLADÉ
HASIČE
Počátkem letošního roku se podařilo získat
sponzorský dar od České Zbrojovky ve formě
vzduchových zbraní Slavia. Sponzorský dar je
přednostně určen pro naše mladé hasiče. Cílem je
rozšíření sportovního vybavení SDH Dolní Lhota pro
přípravu na závody mladých hasičů v požárnické všestrannosti (tzv. braňák). Věřím, že
dar bude dobře sloužit a přispěje k lepšímu nácviku pro nadcházející závody.
JUDr. Aleš Miko
zastupitel

ZÍSKÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z NADACE SV. FLORIÁN PRO
NAŠI JEDNOTKU SDH
Koncem roku 2017 jsem podal, jménem naší
obce, žádost o poskytnutí finanční podpory
z nadace Sv. Florián, na zakoupení nové
motorové pily. Jsem rád, že nadační fond
vybral právě nás a obdrželi jsme finanční dar
v hodnotě 20.000,- Kč. V měsíci lednu jsem
zajistil za obdrženou částku novou motorovou
pilu Husqvarna 365, která bude sloužit naší
zásahové jednotce.
JUDr. Aleš Miko
zastupitel

Vesnické sportovní hry 2018
Vážení spoluobčané a příznivci sportu,
opět je před námi další ročník Vesnických sportovních her. Je to již 23. ročník v pořadí
a dovolte, abych Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje informoval o novinkách v soutěži.
Jak jsem již v předešlých zprávách avizoval, tak snaha nás všech organizátorů je neustále
zvedat pomyslnou laťku těchto her a můžu říci, že se nám to daří. Novinkou pro tento ročník
je rozšíření disciplín o sjezdové lyžování. Jelikož v soutěži doposud nebyla žádná zimní
disciplína, tak jsme chtěli, aby byli spokojeni i příznivci zimních sportů. VSH poprvé
v historii mají celkem 12 disciplín. Jsem přesvědčen, že postupným doplněním některých
sportů se rozšíří závodnické pole a přilákáme tím nejednoho nového závodníka reprezentanta naší obce.

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ - SLALOM
První disciplínou, která se uskutečnila v rámci našich her, bylo již zmíněné sjezdové lyžování
- slalom. Celá sportovní akce se uskutečnila ve středu 21. února od 17:00 hod. ve sportovním
areálu Skalka. Podmínky pro lyžování byly opravdu na výborné úrovni a tomu odpovídaly
i časy lyžařů.
Naši obec reprezentovala čtveřice lyžařů: Dolbová Petra, Doležal Tomáš, Kubíček Jan
a Sládková Barbora. Na poslední chvíli vypadl z našich reprezentantů Adam Válek,
kterému zabránila v účasti viróza. Nicméně, jsem velmi rád, že pozvání do této soutěže přijali
všichni jmenovaní, za což jim tímto děkuji.

Barbora Sládková se stala nejrychlejší
lyžařkou naší obce, když sjela závodní
trať v čase 23,81 a umístila se na
celkovém 8. místě. Druhý z našich a
celkově 13. se stal Doležal Tomáš v čase
24,91. Na trať si troufnul i nejmladší
z našich, a to Jan Kubíček, který se
nenechal zahanbit a dojel v čase 27,71
pro celkové 23. místo.
Nemohu
opomenout
ani
Petru
Dolbovou, která dojela celkově na 29.
místě v čase 28,58. Naši reprezentanti
vybojovali v profesionální konkurenci
lyžařů krásné 5. místo. Vyhrála obec
Velká Polom - 82 bodů, druhá obec Horní
Lhota - 68 bodů a třetí Klimkovice - 66 bodů.

Na fotografii zleva: Doležal Tomáš, Sládková Barbora,
Dolbová Petra, Kubíček Jan

Plavání
Neuběhly ani tři dny od disciplíny ve sjezdovém lyžování a již následovala další disciplína,
a to plavání na 100m volným stylem. Naši obec reprezentovala osvědčená trojice plaveckých
reprezentantů: Zuzka Kudelová, Petra Dolbová ml., Daniel Proksch. Kapitánem týmu byl,
náš dobře známý, Jarda Rychlý, za což mu děkuji a rovněž děkuji celému plaveckému týmu
za účast a reprezentaci naší obce.
Nejlepším plavcem z Dolní Lhoty se stal Daniel Proksch, který se po zdravotním výpadku
z minulého roku opět dostal do plavecké formy a uplaval 100m v čase 1:16.7. V celkovém
pořadí skončil Daniel na třináctém místě. Druhá z našich a patnáctá celkově se umístila
Zuzka Kudelová v čase 1:18.4. Skupinu našich reprezentantů uzavřela Petra Dolbová ml.,
která se celkově umístila na osmnáctém místě v čase 1:21.1.
V konečném pořadí jsme obsadili šesté místo a oproti minulému roku jsme si polepšili
o dvě příčky. Disciplínu vyhrála pořádající obec Klimkovice, druhá obec Polanka nad Odrou
a třetí Krásné Pole.
JUDr. Aleš Miko
organizátor her

Na fotografii zleva: Daniel Proksch, Petra Dolbová ml., Zuzka Kudelová

Termíny Vesnických sportovních her 2018
DISCIPLÍNA:
3. Badminton
4. Kuželky
5. Běh
6. Volejbal
7. Nohejbal
8. Lukostřelba
9. Požární útok
10. MTB
11. Vzduchovka
12. Sálovka

POŘÁDAJÍCÍ OBEC:
Plesná
Olbramice
Dolní Lhota
Krásné Pole/ ve Vřesině
Horní Lhota
Velká Polom
Dolní Lhota
Plesná
Zbyslavice
Polanka

TERMÍN:
24. 3
21.4.
28. 4.
2.6.
23.6.
15. 9.
22. 9.
6. 10.
20. 10.
24. 11.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY TĚLOCVIČNY
Vážení spoluobčané, jak jsem Vás již informoval v předchozím zpravodaji, tak mohu říci, že
se mi postupně daří plnit úkol, kterého jsem se zhostil, a to zhotovení nových webových
stránek a rezervačního systému pro naši tělocvičnu. Stránky jsme již spustili a v nejbližších
dnech na to naváže i rezervační systém, který se dokončuje. Rezervace v sezóně 2018/2019
již budou probíhat on-line.
Stránky můžete ohodnotit sami na adrese: www.telocvicnadolnilhota.cz
Nepochybně se najdou nějaké chyby, které vzniknou při uvádění rezervačního systému do
provozu, proto Vás tímto všechny žádám o trpělivost, než vyladíme nedostatky, které se
ukážou až samotným provozem stránek.
Nicméně, závěrem doufám, že nové webové stránky se osvědčí a budou sloužit všem
občanům a zájemcům o tyto sportoviště. Věřím, že nový moderní způsob rezervace a
marketingové propagace přiláká větší vytíženost naší tělocvičny, sauny a badmintonu i
v méně lukrativních a nevytížených hodinách.
JUDr. Aleš Miko
zastupitel

DOSTAVBA KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE V DOLNÍ LHOTĚ
Vážení občané, dovolte, abych Vás tímto informoval o proběhlých pracích na zadní části
našeho kostela SV. CYRILA A METODĚJE. Jak jste již někteří zaregistrovali, tak dne
16. února byly zahájené demoliční práce zadní části kostela. V těchto prostorách se nacházela
nefunkční chladicí místnost pro zesnulé a prosklený vestibul. Jelikož tyto prostory byly již
v havarijním stavu, tak se rozhodlo, že se budovu nevyplatí rekonstruovat, a že se postupně
přestaví na nové kulturně-společenské zázemí. Při samotném odstraňování staré budovy se
potvrdilo, že demolice byla potřebná.
Demoličním pracím předcházelo odstranění střešní krytiny (asfaltové lepenky), rozebrání
dřevěných trámů, odstranění skel a postupné rozebrání stavby. Po přetřídění a likvidaci
nebezpečného odpadu přišla na řadu těžká technika, která odstranila celou stavbu. Stavební
suť (včetně nebezpečného odpadu) se odvezla na skládku do Ostravy.
O dalším postupu prací bude rozhodovat
ekonomická rada farnosti.
Chtěl bych tímto poděkovat všem občanům
naší obce, a to jak ženám, tak i mužům,
kteří
se
zapojili
do
přípravných
a demoličních prací a obětovali svůj čas
a úsilí. Velice si Vážím Vaší nasazenosti
a velkého zájmu.
Jelikož se staveniště nachází v těsné
blízkosti hřbitova, tak si tímto dovoluji
upozornit všechny občany a příchozí, aby
při průchodu a v těsné blízkosti stavby dbali
zvýšené osobní bezpečnosti!
Současně se tímto omlouváme všem občanům,
kteří mají v blízkosti této stavby své rodinné hroby, a to za případný nepořádek v okolí této
stavby. Nicméně, jak počasí dovolí, tak proběhnou terénní úpravy.
JUDr. Aleš Miko

TJ Sokol Dolní Lhota
Rád bych popřál všem občanům Dolní Lhoty první krásné, (doufám už 😊), jarní dny.
I pro nás a naše hráče končí zimní přípravné období a vyhlížíme první jarní kola mistrovských
utkání, která ukáží, jak jsme se během zimy připravili.
Všechna naše mužstva trénují, po přestávce v prosinci, od ledna jak v naší tělocvičně, tak
venku. Pracujeme na hrubé fyzické kondici, benjamínci, žáci hrají přípravná utkání
v tělocvičnách a halách doma i se soupeři z okolí. Dorostenci a muži hrají celozimní turnaj na
„umělce“ ve Vřesině a muži přátelská utkání se soupeři z okolí.
Zatím se střídavými úspěchy, ale od toho je zimní příprava, aby se našla ta správná sestava
pro jarní zápasy.
Volejbalistky a všichni tenisté využívají naší tělocvičny a hal v okolí pro přípravu na jarní
a letní zápasy.
28.12.2017 proběhl pro nejmladší členy našeho oddílu vánoční turnaj v místní tělocvičně
za finanční podpory obce. Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie – minitenis a babytenis.
Turnaje v minitenisu se zúčastnili tři chlapci a jeho vítězem se stal Matěj Opat před Josefem
Výtiskem a Adamem Kubinou.
Početněji obsazeného turnaje babytenisu se zúčastnilo 9 dětí. Vítězem kategorie babytenisu
se stal Tonda Výtisk před Ondrou Kočurem a Michalem Opatem.

Fotbalisté zase naskočili do přípravy, která se koná 2–3 x týdně a odpočineme si až na konci
června.
V současné době finalizujeme výběrové řízení na výstavbu nových šaten a kompletujeme
podklady pro předání na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Rádi bychom také všechny fanoušky sportu v Dolní Lhotě pozvali na naši valnou hromadu,
která se uskuteční 23.3.2018 od 18.00 hodin. Na naší valné hromadě se můžete všichni
dozvědět podrobné informace z činnosti naší TJ a i o plánech pro letošní rok.
A hned v sobotu 24.3.2018 zahajujeme prvními mistrovskými utkáními dorostenci
ve 12.45 hodin s Hradcem nad Moravicí a muži s Bohuslavicemi od 15.00 hodin.
Všechny jarní zápasy našich fotbalistů jsou v rozpisech.
A v pondělí 7.5.2018, i když je to zatím daleko, bude další superutkání

Sokoli versus Hasiči
i s bohatým kulturním programem dlouho do noci.
Hezký den všem a těšíme se na Vás 😊

Radovan Dolba
předseda TJ

Judo Dolní Lhota
Středisko v Dolní Lhotě funguje již čtvrtým rokem. Jsme velmi rádi, že se středisko stále
rozvíjí. Po prázdninách jsme rozšířili tréninkovou jednotku, kterou si vzal na starost náš nový
trenér Tomáš Mikenda. Trénujeme vždy v úterý a v pátek od 16:30 do 18:00 hod. V úterý
vede trénink Tomáš Mikenda a v pátek vede trénink Hana Šalamounová, která současně
působí jako vedoucí střediska. Asistent Jan Růžička asistuje při každém tréninku a stará se
o administrativu. Středisko aktuálně navštěvuje 14 dětí. Jsme rádi, že se k nám průběžně hlásí
nové děti a pravidelně dochází na výuku juda. Před prázdninami proběhla náborová akce, do
které se aktivně zapojilo celé středisko včetně rodičů. Oslovili jsme okolní obce a požádali je
o spolupráci při naší náborové akci. Poprosili jsme rodiče, aby nás doporučili, pokud jsou
s námi spokojeni. Jsme si vědomi, že i když byla náborová akce úspěšná, tak máme rezervy,
na kterých příští rok zapracujeme.
V Dolní Lhotě budujeme dobré vztahy nejen s dětmi, ale i s rodiči. Je to naše know how a bez
tohoto by naše středisko nemohlo fungovat. Jsme si vědomi, že na základě dobrých vztahů
motivujeme děti, zefektivňujeme výuku juda a budujeme dobré reference klubu pro nábor
nových členů. Tato strategie je pro nás velmi důležitá z důvodu četnosti kroužků v této
lokalitě, vzbuzení zájmu o sport a v neposlední řadě spokojenosti dětí a rodičů. Ačkoliv
nedisponujeme cennými poháry či medailemi, vládne na našem středisku pohoda, dobrá
nálada a perfektní kooperace. V této strategii míníme pokračovat nadále.
Dalším cílem je snaha více začlenit děti do klubového chodu tzn. přechod dětí do větších
středisek a zajištění větší účasti na turnajích. V minulém roce jsme se zúčastnili turnaje
přípravek, judo campu a budeme v účastech intenzivně pokračovat.
Závěrem bychom chtěli poděkovat obci Dolní Lhota, ZŠ Dolní Lhota a paní správcové
tělocvičny za možnost rozvíjet naše středisko v Dolní Lhotě.
Kontakt: http://1jcbo.cz/

Lávka u Kotalova Mlýna
Lávka u Kotalova Mlýna, kterou vzala velká voda je znovu v provozu.
Pokud se vydáte ke skládce a budete pokračovat podél potoka Opusta
až ke Kotalovu Mlýnu, u mlýna zahnete směrem vlevo ke skleníkům
v Kráném Poli, dorazíte k lávce, po které je možné překročit potok
Meznice a kolem výběhu koní dojít až do Kráného Pole.
Pokud chcete vědět více, napište přes http://dolnilhota.info/

Český červený kříž udělil nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského
dárci krve za 40 bezpříspěvkových odběrů naší občance

paní Barboře P a v l ů
Děkujeme za tento hluboce lidský postoj.
Jmenované bude osobně poděkováno starostou obce Dolní Lhota s předáním malého
věcného daru.

