ZPRÁVA STAROSTY OBCE
Vážení občané, dámy a pánové.
Z důvodu krizového stavu, vzniklého na základě koronavirové epidemie, Vás
chci v tomto zpravodaji informovat o dění v obci za období již
od předminulého zasedání zastupitelstva, tedy od 25.11.2019.

Informace k prevenci přenosu KORONAVIRU
Hned v úvodu bych rád oznámil, že v naší obci již nemáme
evidovaný žádný případ nákazy občana koronavirem. Jelikož ale
ve všech okolních obcích a městech okresu Ostrava-město není
situace stejná jako u nás, doporučuji stále dodržovat nařízená
hygienická opatření, a to i v období současného rozvolňování.
V souvislosti se šířením nákazy nebylo a není záměrem obce
vyvolávat paniku, ale aktuálně informovat všechny občany
o postupu nákazy v obci a o všech přijatých legislativních
opatřeních vlády a doporučeních, které mohou přinést zpomalení a následně i úplné zastavení
šíření nákazy.
Na webových stránkách obce, v záložce „Události v obci“ jsou po celou dobu zveřejňovány
základní pokyny k tomu, jak postupovat, aby se možnost nákazy omezila a také informace
o tom, jak se chovat a kam volat v případě, že k nákaze občana již dojde. Jsou zde také
zveřejněna všechna legislativní opatření vlády, kterými se musí řídit nejen občané, ale také
všechny firmy, organizace a spolky v obci. Naleznete zde také odkazy na aktuální webovou
stránku Krajského úřadu, Krajské hygienické stanice a Ministerstva zdravotnictví, kde jsou pro
nás vždy ty nejaktuálnější informace a pokyny. Část těchto pokynů je také vyvěšena na
vývěsních tabulích v obci.
V souvislosti s přijatými kroky vlády došlo také v naší obci k dočasnému uzavření základní
školy, mateřské školy, tělocvičny a obecní knihovny. Byly také zrušeny všechny plánované
kulturní a sportovní akce. V současné době jsou již všechny tyto příspěvkové organizace obce
znovu otevřeny, ale stále za dodržování stanovených hygienických opatření.
Mezi nejvíce navštěvované objekty v obci patřila po celou dobu krizového stavu místní
prodejna potravin, pošta a obecní úřad.

Vláda doporučila, aby obecní úřady byly otevřeny pro veřejnost pouze 3 hodiny v pondělí
a 3 hodiny ve středu. Náš obecní úřad byl ale pro veřejnost otevřen ve všech úředních dnech
v plném rozsahu, tedy vždy od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Pracovníci obecního
úřadu navíc drželi službu (v rozsahu řádné pracovní doby) i ve dnech neúředních kromě pátku.
Pracovní činnost nepřerušili ani zaměstnanci, provádějící venkovní práce na obci a v obecních
lesích. Nepřetržitě fungovala také školní kuchyně.
Celá budova obecního domu byla a stále ještě je denně desinfikována (podlahy, dveře, madla
zábradlí, stoly, židle a všechny ostatní povrchy, které jsou vystaveny dotyku osob). Do vstupní
haly a do chodby obecního úřadu byly rovněž umístěny automatické bezdotykové dávkovače
na desinfekci rukou pro všechny návštěvníky, vstupující do objektu.
Po celou dobu krizového stavu zůstala v provozu
také naše pošta, která se navíc stala bezplatným
výdejním místem ochranných roušek pro
občany. Tyto roušky se k nám dostávaly
postupně po jednotlivých kusech z více zdrojů.
První skutečně výrazná pomoc začala přicházet
až od našich dobrovolnic, které nás pravidelně
zásobovaly textilními rouškami šitými doma.
Jednalo se o naše občanky, které se tak aktivně
zapojily do boje s koronavirem. Na své náklady
neúnavně šily roušky nejen pro naši obec, ale
také třeba pro fakultní nemocnici v Ostravě a všude tam, kde to bylo potřeba. Pomohly nám tak
překonat ranné období nákazy, ve kterém čekala celá republika na dodání prvních roušek
z Číny. Když pak první letadla s rouškami přistála, zjistilo se, že jsou tyto roušky určeny takřka
výhradně pro nemocnice a obcím se ještě po dlouhou dobu nic z oficiálních míst nedodávalo.
Až někdy kolem 10. dubna jsme od státu obdrželi roušky papírové, které se ale musí často
měnit. I tyto roušky jsou na naší poště stále zdarma k vyzvednutí, občané je ale moc nechtějí a
upřednostňují raději doma šité roušky textilní.
Jelikož nákaza přišla v době, kdy občané chodí na úřad platit poplatky za svoz PDO a za psy,
byla lhůta k úhradě těchto poplatků prodloužena do konce května tak, aby bylo možno poplatky
uhradit nejen kdykoliv elektronicky nebo i osobně po ukončení krizového stavu.
V souvislosti s rizikem možné nákazy provedla také svozová firma AVE CZ na základě
důrazného doporučení KHS dvě jednorázová opatření, a to přeložení svozu nebezpečného
a velkoobjemového odpadu z 21.3.2020 na 23.5.2020 a změnu způsobu svozu plastů,
kde namísto pytlového svozu byly do obce přistaveny dvě sběrné vany, které zde byly
ponechány po dobu tří dnů.
V závěru tohoto článku bych rád poděkoval všem, kteří se jakkoliv aktivně, či byť jen nabídkou
pomoci, zapojili do boje s neznámou nákazou, která útočila nejen na zdraví, ale mnohdy také
na životy lidí po celém světě. Až ve skutečných krizových situacích jde nejlépe poznat, zda
jsou lidé schopni se semknout, nepoddávat se, bojovat a přitom ještě pomáhat ostatním a
riskovat tak mnohdy i vlastní zdraví. Děkuji také všem zaměstnancům obce za jejich nasazení
a také všem občanům za jejich trpělivý a ohleduplný přístup. Bylo to pro naši obec i pro celý
svět velice těžké období a stále ještě není úplně vyhráno, dneska už ale vím, že to společně
zvládneme.

Oslavy osvobození obce
V letošním roce jsme si připomněli 75.
výročí osvobození naší obce v rámci
Ostravské operace. Program oslav
tohoto polokulatého výročí byl se
všemi zástupci veteránských a
legionářských organizací připravován
již od ledna. Hlavní oslavy se měly
konat 28.4.2020 u válečného hrobu na
místním hřbitově a následně pak také
v sále obecního domu. Příchodem
virové nákazy se ale všechno změnilo
a nebylo již možno pořádat ani tyto pietní akce za přítomnosti většího počtu osob. Se zástupci
veteránských organizací jsme se proto dohodli, že uctíme padlé i bez přítomnosti širší
veřejnosti, a to v pondělí dne 27.4.2020. Kytice na válečný hrob v Dolní Lhotě jsem tak za naši
obec položil já a se mnou také předseda okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu
pan Jiří Francírek a krajský předseda Sdružení válečných veteránů České republiky pan Tomáš
Gergišák.
Dne 12.5.2020 jsem se také zúčastnil
slavnostního ceremoniálu položení
kytic na Památníku ostravské operace
v Hrabyni, kde jsem za naši obec
převzal vyznamenání za dlouholetou
úspěšnou spolupráci s veteránskými
organizacemi a za aktivní podporu
jejich činnosti. Toto vyznamenání
chápu jako ocenění práce všech občanů,
kteří se každoročně zapojují do příprav
a průběhu jednotlivých pietních aktů.
Vyznamenání je o to cennější, že jsme
ho dostali od válečných veteránů z misí,
kteří jsou našimi novodobými hrdiny, a kteří sami dobře ví, co znamená bojovat za vlast
v ohrožení vlastního života. Ocenění a naši úctu si tak o to více zaslouží oni.

Změna zřizovatele mateřské školy pro Čavisov
Obec Dolní Lhota je zákonným zřizovatelem mateřské školy v Dolní Lhotě a od roku 2002 je
také zřizovatelem mateřské školy v Čavisově. Obec Čavisov v té době totiž nemohla mít svoji
vlastní školku, a to z důvodu nedostatku vlastních dětí. Na základě veřejnoprávní smlouvy
z roku 2002, uzavřené mezi obcemi Dolní Lhota a Čavisov, se tehdy obec Dolní Lhota zavázala
vzít si školku v Čavisově pod sebe a být jejím zřizovatelem. Takto jsme obci Čavisov
vypomáhali po dobu 18-ti let. V loňském roce nám obec Čavisov sdělila, že již naši výpomoc
nepotřebuje, a že si od začátku školního roku 2020/21 budou mateřskou školku provozovat sami
a budou tak jejím oficiálním zřizovatelem. Zastupitelstvo obce Dolní Lhota vzalo na vědomí
přání obce Čavisov a dalo své zřizovatelství mateřské školky v Čavisově k dispozici obci
Čavisov. Obec Dolní Lhota tak bude opět po
létech zřizovatelem jen své vlastní mateřské
školy v Dolní Lhotě. Jsme rádi, že jsme obci
Čavisov mohli tak dlouhodobě účinně
pomáhat a že spolupráce mezi obcemi není v Dolní Lhotě jen planým pojmem. Přejeme obci
Čavisov hodně úspěchů při provozování samostatné školky.

Slavnostní vítání nových občánků obce
V neděli 8.12.2019 se v sále obecního domu uskutečnilo
tradiční slavnostní vítání nově narozených občánků do naší
obce. Vítání se tentokráte zúčastnilo celkem osm dětí, z toho
bylo pět chlapců a tři děvčata. 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.

Další zajímavé poznatky z průběhu obecní dotace na domovní ČOV
Nyní bych Vás rád informoval o průběhu obecní dotace na pořízení domovní ČOV.
K dnešnímu dni již bylo podáno cca 110 žádostí pro ČOV u rodinných domů, což prozatímně
představuje částku 2 200 000 korun z obecního rozpočtu. Dvě žádosti o dotaci byly podány pro
ČOV u rekreačních chat. Takovýmto žádostem však nemůže být vyhověno, neboť dle
schválených Pravidel pro přidělování dotací se dotace vztahuje pouze na ČOV u rodinných
domů. Občané se často ptají, do kdy mohou žádosti o dotace podávat. Zde bych se znovu
odkázal na schválená Pravidla pro přidělování
dotací, kde se ve článku I. odst. 3 uvádí, že vyplácení
dotací bude ukončeno 31.12.2021. Žádosti mohou
zájemci o dotaci podávat i v průběhu roku 2020
a 2021 s tím ale, že ČOV musí být zrealizována,
včetně předložení všech dokladů ve smyslu čl. III
Pravidel pro přidělování dotací, do 30.11.2021.
Od 31.12.2021 již nebudou dotace vypláceny, a to
bez ohledu na to, zda bude mít dotyčný žadatel
s obcí uzavřenou smlouvu či nikoliv. Je proto
bezesporu vhodnější neodkládat své rozhodnutí na
poslední chvíli.

Sbor dobrovolných hasičů a požární ochrana obce
V sobotu 11.1.2020 se uskutečnila výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Dolní Lhota. Jelikož v letošním roce skončil
mandát dosavadnímu výboru, byla součástí programu také volba
výboru nového, který bude pracovat v dalším funkčním období v tomto
složení: starosta sboru Bohumil Kokeš, 1. náměstek starosty Tomáš
Zdražila, 2. náměstek starosty Ing. Pavel Kňura, jednatel Kristýna
Prčíková, velitel sboru a zásahové jednotky obce Ing. Martin Sobas,
vedoucí mládeže Renáta Kotalová, pokladník Martin Bolek,
preventista Tomáš Tichý, členové výboru Daniel Palička a Ing. Martin Kubín.
Děkuji celému dosavadnímu výboru pod vedením dlouholetého starosty pana Martina Starečka
za jejich obětavou práci a příkladnou spolupráci s vedením obce. Novému výboru pak přeji
hodně úspěchů v jejich práci a těším se na naši další spolupráci. Dovolte mi ještě, abych na
závěr poděkoval dosavadnímu veliteli sboru a zásahové jednotky obce panu Bohumilu
Kokešovi, který tuto vysoce odpovědnou funkci vykonával pro naši obec plných 10 let, za jeho
poctivou práci a za další výrazný pokrok při modernizaci zásahové techniky a vybavení,
ke kterému došlo pod jeho vedením. Novému veliteli, který doposud vykovával funkci velitele
družstva, přeji hodně úspěchů a ať se mu podaří navázat na úspěšnou práci svých předchůdců.

Sběr použitých potravinářských olejů a tuků z domácností
Obec Dolní Lhota zavedla na svém území celoroční sběr použitých
potravinářských olejů a tuků. Za tímto účelem byla u obecního domu
(v místech před hasičskou zbrojnicí) umístěna speciální sběrná nádoba
(viz
přiložený
snímek),
označena
nápisem
„POUŽITÝ
POTRAVINÁŘSKÝ OLEJ“. Takto nasbíraný olej bude následně předán
k jeho dalšímu zpracování a transformaci na celou škálu ekologicky
šetrných výrobků. Sběr tohoto oleje je pro
občany zdarma, podmínkou ale je, aby oleje
(zbavené zbytků jídla) byly do sběrné nádoby
vhazovány vždy v uzavíratelných obalech, konkrétně v plastových
PET lahvích, naplněných max. ze 60-ti % a řádně uzavřených.
V žádném případě ne v obalech skleněných! Při vylévání použitého
oleje do záchodů či umývadel dochází k jeho postupnému ulpívání
v domovním kanalizačním rozvodu a následně pak také ve veřejné
kanalizaci. Na tyto mastné povrchy se pak navíc nalepují další
nečistoty, které způsobují postupné ucpávání stoupaček i ležaté části kanalizace.

Správa obecního hřbitova
Dosavadní správce hřbitova pan Ladislav Klásek mi oznámil, že od 1.1.2020 již nebude
vykonávat správu obecního hřbitova a současně mě požádal, abych touto funkcí pověřil pro
další období zase někoho jiného. Pan Klásek byl správcem obecního hřbitova řadu let, a za tu
dobu si veškeré své povinnosti vykonával více než příkladně. Rád bych proto využil této
příležitosti a poděkoval panu Kláskovi za jeho poctivou a obětavou práci, a popřál mu v tom
jeho vskutku zaslouženém odpočinku hodně pohody a pevné zdraví. Správou obecního hřbitova
byla nově pověřena referentka obecního úřadu paní Hana Výtisková. Po kronikářce obce je to
již druhá žena, která bude nově zastávat funkci, která byla doposud výhradní doménou mužů.
Přejí paní Výtiskové hodně úspěchů v její nové obecně významné funkci.
Z dalších činností již jen ve zkratce:
V období od minulého zasedání zastupitelstva (tedy od 25.11.2019), za které svou zprávu
podávám, bylo provedeno dokončení oprav místních komunikací na ulicích Polní, K Oboře,
Lomená a Slepá, a dne 30.11.2019 také proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Tyto
akce zde nyní zmiňuji jen okrajově, neboť jsem o nich občanům podrobněji referoval již ve své
zprávě minulé.
Dne 5.12.2019 vykonal Krajský úřad MSK v Ostravě průběžnou kontrolu hospodaření obce
za část roku 2019.
Dne 10.12.2019 se konal sněm starostů dobrovolného svazku obcí pod názvem Mikroregion
Matice Slezská. Hostitelskou obcí byla tentokráte obec Hrabyně.
V neděli 22.12.2019 se v Buly aréně v Kravařích pořádalo již tradiční hokejové utkání mezi
TJ Sokol Dolní Lhota a SDH Dolní Lhota, známé spíše pod názvem Srandamatch.
V neděli 29.12.2019 se ve Studénce pořádalo již tradiční bruslení pro děti z Dolní Lhoty.
Byla provedena pravidelná povinná školení zaměstnanců obce, a to 11.1.2019 a 20.1.2020
školení bezpečnosti práce, 23.1.2020 profesní školení lesních pracovníků v Hrabyni a 5.2.2020
školení řidičů referentských vozidel.
Dne 16.1.2020 vykonali zástupci Státního zemědělského a intervenčního fondu kontrolu
čerpání dotace na pořízení železného koně pro obecní lesy.
Dne 27.1.2020 vykonal Krajský úřad MSK v Ostravě závěrečnou kontrolu hospodaření obce
za rok 2019.
V době uzavření základní školy, z důvodu koronavirové epidemie, byla provedena její celková
vnitřní výmalba.
Stále probíhají práce na údržbě obce a také hospodářské práce v obecních lesích.
Děkuji za pozornost.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

ZPRÁVA KULTURNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané, letos v lednu jsme naplánovali mnoho akcí, které jsme však nemohli
z objektivních důvodů uskutečnit. Některé proběhnou v původním, některé v náhradním
podzimním termínu. První plánovanou akcí je Dolnolhotský bajk dne 27. června 2020.
Jedná se o akci, kterou pořádá Obec Dolní
Lhota ve spolupráci s TJ Sokol Dolní
Lhota, a kterou bychom rádi pořádali jako
tradiční. Je určená pro všechny nadšence
jízdy na kole od šesti let, kteří si chtějí
přijít zazávodit. Věříme, že přijdete
podpořit závodníky, malé nebo velké,
ochutnat točenou zmrzlinu, zajímavá vína
nebo domácí speciality. Zájemci se mohou
registrovat online na webových stránkách
www.dlbajk.cz
Další akcí, která se měla konat 30. května,
je zájezd do Nového Jičína, Valašského
Meziříčí a na Pustevny. Termín zájezdu
byl přesunut na září tohoto roku. Zálohu,
kterou přihlášení účastníci zaplatili, si
ponecháme. Pokud by náhradní termín
nevyhovoval, bude vrácená v plné výši.
Mgr. Věra Lasáková
za kulturní komisi

OTEVŘENÍ VČELÍ STEZKY NA VAŇKOVĚ KOPCI
Dne 12. 6. 2020 od 15:00 hodin proběhne slavnostní otevření Včelí stezky na Vaňkově kopci a my
budeme moc rádi, když si uděláte čas a přijdete se podívat. Stezka je určena pro školáky i širokou
veřejnost.
Včelí stezku jsme začali budovat v roce 2019 za spoluúčasti odborníků z Ostravské univerzity,
Výzkumného ústavu včelařského a Moravskoslezského kraje. Dále spolupracujeme s Pracovní
společností nástavkových včelařů a Moderní včelou. Svými znalostmi a zkušenostmi nám také pomohli
místní včelaři.
Naučná včelí stezka na Vaňkově kopci bude sloužit jako výukový program dětí z MŠ, ZŠ i SŠ.
Součástí stezky je 14 edukačních cedulí, včelí úly, dřevěné sochy, dendrofon, bylinková zahrádka, místo
pro odpočinek, místnost pro stáčení medu a výukové prostory s dataprojektorem. V budoucnu i místo
pro api a aroma - terapie.
Je připraven bohatý program pro laickou i odbornou veřejnost ve formě přednášky, a také jarmark
s tradičními včelími produkty.
Zve tým areálu Vaňkův kopec

ZPRÁVA ŘEDITELKY ŠKOLY
Ráda bych vás seznámila se školní docházkou v době koronaviru. Od 11. března 2020 byla
základní škola uzavřena. Situace byla nová jak pro děti a rodiče, tak pro učitele. Během
následujících čtrnácti dnů jsme výuku uzpůsobili možnostem, od dalšího týdne od uzavření
školy jsme využili nabídky odborníka z oblasti počítačových technologií a přidali k zadávaným
úkolům online vstupy třídních učitelů. Online výuku také využíváme jednou týdně na hodiny
s rodilým mluvčím. V měsíci dubnu byla celá škola vymalována, všemi zaměstnanci školy
uklizená a připravená pro vstup žáků do budovy. Dne 25. května se přihlásilo do dobrovolné
výuky ve škole 65 dětí z 88. Bylo utvořeno šest skupin, které vyučuje šest učitelů. Před vstupem
žáků do budovy probíhá pravidelné měření teploty bezkontaktním teploměrem. Ve třídě si děti
myjí a desinfikují ruce, o přestávkách se pohybují s rouškami. Školní jídelna vaří pro zájemce
obědy. V odpoledních hodinách pokračují někteří žáci v aktivitách, jednotlivé skupiny přebírají
vychovatelky a asistentky pedagoga. Pokud to počasí dovolí, děti tráví veškerý čas na školním
hřišti. Odpolední činnosti trvají do 16 hodin. Máme zájem na tom, aby rodiče mohli v klidu
chodit do práce. Letošní školní rok bude ukončen v pátek 26. června předáním vysvědčení.
Všichni věříme v běžný začátek nového školního roku. Chtěla bych touto cestou poděkovat
rodičům za vstřícnost, učitelům za zajišťování dvojí výuky, provozním zaměstnancům
za vytváření čistého prostředí, asistentkám pedagoga za výuku některých žáků v prostředí
domova a v neposlední řadě vychovatelkám za zajišťování odpolední činnosti.
V tomto roce bychom oslavili 115. výročí od zahájení výuky ve stávající školní budově.
Plánovaná oslava nemohla proběhnout, ale tímto zveme všechny občany, kteří mají přístup na
internet, aby si prohlédli naši školu v prezentačním videu pod názvem 115. výročí výuky
v levém horním rohu stránek www.zsdolnilhota.cz. Těšíme se, že slavnost uspořádáme na jaře
příštího kalendářního roku.

Mgr. Věra Lasáková
ředitelka ZŠ

KNIHOVNA DOLNÍ LHOTA
Milí čtenáři,
chtěli bychom Vás pozvat do naší (Vaší) knihovny Dolní Lhota, ve které
jsme trošku upravili interiér. Přijďte si vybrat svou oblíbenou knihu, která
Vám zkrátí volné chvíle, odtrhne Vás od všedních starostí.
Každým rokem obnovujeme knižní fond v celkovém objemu 25tis. Kč
a za pomoci kolegyň z městské knihovny Hradec nad Moravicí,
provádíme revizi knih a ty staré a málo čtené vyřazujeme.
Máme pro Vás spoustu novinek, v současné době jsme objednali zhruba dalších 40 nových
knih, které budou k dispozici během měsíce července.
Hlavně chceme pozvat děti, pro které máme spoustu krásných obrázkových a pohádkových
knih, příběhů se zvířátky. Také starší holky a kluci si určitě vyberou.
Čeká na Vás milé překvapení: knihy a hry Kouzelného čtení s ALBI tužkou (interaktivní
mluvící knihy), díky kterých se děti zábavnou a poutavou formou dozví spoustu zajímavých
a užitečných informací.
Pravidelně měníme výpůjční knižní fond z Městské knihovny Hradec nad Moravicí.
Novinkou je půjčování deskových her pro malé i velké, dále rozšíření nabídky komiksů,
časopisů: Sluníčko, Čtyřlístek, ABC, Rybářství, Zahrádkář.
Otevřeno máme každé pondělí od 15:30- 18:00.
Veškeré nové informace sledujte na našich webových stránkách
https://www.dolnilhota.cz/knihovna-obce-dolni-lhota/knihovna/
a také na facebooku Dolní Lhota.
Těšíme se na Vás a moc rádi přivítáme nové čtenáře, zejména děti
Vaše knihovnice - Elena Kuflová a Soňa Švidrnochová – ekonomka

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Dne 21.11. 2019 se žáci ZUŠ Vladislava Vančury Háj ve Slezsku z pobočky
Dolní Lhota zúčastnili prestižní klavírní přehlídky v Opavě pod názvem
„Magický klavír Opava“. Žáci ZUŠ se intenzivně připravovali pod vedením
učitelky Dominiky Čubanové, DiS.
Jejich interpretace skladeb se jim velmi povedla a také diváci jejich výkony ocenili potleskem.
Žáky čeká Barokní festival, koncert Absolventů a spoustu dalších akcí.
Dominika Čubanová, klavír, Tajemství hudby, Dolní Lhota

VYSTOUPENÍ NAŠICH DĚTÍ Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZA HRANICEMI NAŠÍ OBCE
Již se stává pomalu tradicí vystupování našich dětí v ostravském Domově Sluníčko, který
poskytuje pobytovou sociální službu:
Domov pro seniory a Domov se zvláštním
režimem. Přítomnost našich dětí v místním
zařízení má velmi silný nezanedbatelný
pozitivní vliv na místní klienty.
Dne 20.12.2019 proběhlo za účasti našich
nejmladších spoluobčanů rozsvěcování
vánočního stromečku. Děti přednášely
básničky a zpívaly písně s vánoční
tématikou. Pro babičky a dědečky měly děti
připravené také dárečky, které je velmi
potěšily.
V letošním roce proběhnou v Domově
Sluníčko oslavy u příležitosti 20. výročí od založení této organizace. Již nyní se na děti moc
těšíme a jsme zvědaví, co si pro nás děti tentokrát připraví.
Tímto bych chtěl poděkovat všem pedagogům podílejícím se na náročných přípravách dětí
najejich vystupování pro naše seniory. Touto vzájemnou spoluprací jsou prohlubovány
a upevňovány mezigenerační vztahy, které jsou velmi důležité pro plnohodnotné fungování
naší společnosti.
Mgr. Marek Tejzr
zastupitel za KDU-ČSL

TŘIKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
V prvních lednových dnech nového roku 2020 proběhlo v Dolní Lhotě tradiční
Třikrálové koledování pro Charitu Hrabyně.
Chci touto cestou poděkovat za zápal i nadšení všem 33 dětským koledníkům –
Markétce, Šimonovi, Martinovi a Jožkovi Holánikovým, Natálce, Vojtovi, Vaškovi,
Honzovi a Davidu Kňurovým, Helence a Barunce Mikovým, Valince Tomečkové,
Leontýnce a Samuelovi Kozelským, Helence a Vítkovi Staňkovým, Klárce a Anežce
Jurčíkovým, Hance Andraškové, Markétce Heverlové, Domenice Tejzrové, Neli Kotalové, Tomáškovi
a Matyáši Juchelkovým, Simonce Rožkové, Barunce Růžičkové, Neli Havrlantové, Tondovi
Bartoncovi, Matoušovi a Šimonu Niziolovým, Anetce Hájkové, Klárce a Jirkovi Čechovým, stejně jako
jejich vedoucím paní Andree Dudové, Magdě Heverlové, Markétě Mackové, Janě Máchové, Adélce
Niziolové, Markétce Kňurové, Magdě Dudové, panu Jožovi Holánikovi, Jiřímu Niziolovi, Ondřeji
Kozelskému a Martinu Kňurovi za jejich
ochotu i oběť, kterou přinesli, aby
pomohli, tam, kde je potřeba. Díky tomu
jsme v letošním roce vykoledovali 60.384
Kč.
Děkujeme
všem
občanům,
kteří
koledníky přijali, obdarovali je jak
peněžním darem, tak sladkými dobrotami
a zároveň pomohli dobré věci. Takovýto
konkrétní počin lidské solidarity a pomoci
je jistě dobrým vstupem do dalšího roku.
Děkujeme obecnímu úřadu za poskytnutí
sálu ke společnému pohoštění.
Bližší informace o Třikrálové sbírce je
možné najít na https://hrabyne.charita.cz/
Dagmar Máchová
koordinátorka sbírky

SOUTĚŽNÍ ČINNOST MLÁDEŽE SDH DOLNÍ LHOTA

Je tady další soutěžní rok a s ním i nové cíle a nové výzvy pro naše mladé požárníky a jejich vedoucí.
Zimní období se pro naše mladé hasiče neslo v duchu fyzických a dovednostních příprav. Tréninky
probíhaly pravidelně v místní tělocvičně, kde se naše mládežnické naděje připravovaly na jarní maratón
soutěží. To jsme ještě však netušili, co nám tento rok přinese....
Ale popořadě... Ani v zimních měsících jsme nebyli o soutěže ochuzeni. Sotva jsme strávili poslední
zbytky vánočního cukroví, už jsme se chystali na tradiční halovou soutěž „Michálkovickou uzlovačku".
Tato soutěž je zařazena do Ostravské ligy mládeže (OLM), kde vždy bojujeme o nejvyšší příčky.
Soutěžili jsme ve dvou disciplínách - uzlová štafeta a motání hadic na čas. Naši mladší žáci začali
uzlovou štafetou, kde svým časem končí těsně pod stupni vítězů a připisují si 4. místo. Naprosto stejně
si vedli také v druhé disciplíně a také z motání hadic si odnáší pěkné, ale nepopulární 4. místo.
Starším žákům se bohužel vůbec nevydařila uzlová štafeta, kde vinou trestných bodů za nesprávně
uvázaný uzel končí v hloubi poražených. Připisují si 19. místo z 28 zúčastněných družstev. Náladu
si však spravili v druhé disciplíně. V motání hadic nemělo naše družstvo konkurenci a dosaženým časem
se řadí na 1. místo! Z Michálkovic nakonec tedy odjíždíme spokojeni a natěšeni do dalších ligových
bojů.

Michálkovická uzlovačka

Začátkem března jsme se odloučili od tréninkového stereotypu a vyrazili na jarní víkendové soustředění
do Kunčic pod Ondřejníkem. Společně s mladými hasiči z Plesné a ze Svinova jsme strávili víkend
ve znamení společných her, soutěží, zábavy a v neposlední řadě také ve znamení navazování nových
přátelství. Toto soustředění, jenž bylo zábavné a zároveň poučné, se všemi směry vydařilo. Děti
i vedoucí si víkend náramně užili a věříme, že v tomto duchu budeme pokračovat i v dalších letech.

Bohužel následně přišlo nechvalné karanténní
období a s ním přerušení tréninků a příprav na jarní
soutěže. Situace nám také bohužel neumožnila
uspořádat v květnu domácí soutěž mládeže, která
měla spadat do letošního ročníku OLM. Nicméně,
nechceme naše mladé hasiče ochudit o možnost
zasoutěžit si na domácí trati, na kterou se tak těšili.
V září tak plánujeme uspořádat v našem areálu
denní pohárovou soutěž starších a mladších žáků.
O termínu budeme informovat.
Díky aktuální situaci již postupně nabíháme do
tréninkového rytmu. Nastal čas zvednout děti
od počítačů a připomenout jim krásu požárního
útoku :) Pokud dojde ke schválení, naše družstva se
ještě před prázdninami dočkají soutěžního
zápolení. Předposlední víkend v červnu by měly
proběhnout dvě ligové soutěže - 20.6.2020 v Horní
Datyni a 21.6.2020 v Pustkovci.

Jarní soustředění - Kunčice pod Ondřejníkem

Na závěr chceme připomenout, že stále mezi sebe rádi přijmeme nové členy, kamarády a mladé hasiče!
Pokud je ti od 6 do 14 let a máš zájem se přidat k naší velké a skvělé partě, kontaktuj někoho z našich
vedoucích nebo se přijď podívat na náš trénink, který probíhá v pátek v našem hasičském areálu
na Mokřince.
Děkujeme všem za podporu a vstřícnost v uplynulé nelehké době a brzy na viděnou! :)
za vedoucí mládeže
Martin Kubín

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Lhota hledá nájemce
HOSPŮDKY MOKŘINKA v Dolní Lhotě od r. 2021
Bližší informace p. Tomáš Zdražila
tel: 728 666 141

Termín vyhodnocení nabídek 09/2020

TJ SOKOL DOLNÍ LHOTA

Dobrý den všem občanům Dolní Lhoty!
Ještě začátkem měsíce března jsme měli krásné a smělé plány pro letošní rok.
Bohužel, člověk míní, život mění…
V době, kdy měl vyjít březnový zpravodaj, nastoupila nová doba, „doba
koronovirová“.
A díky tomu jsme museli postupně zrušit březnovou Valnou hromadu,
březnové zahájení všech fotbalových, tenisových i volejbalových
mistrovských zápasů a následně i květnovou oslavu 100 let
organizovaného sportu v naší obci.
Nicméně všechno špatné je k něčemu dobré…
Podařilo se nám zajistit cca 7000 m2 umělého trávníku pro naše
tréninkové plochy. Část, celkem asi 1600 m2, je již položena na naši
tréninkovou plochu mezi restaurací a tenisovými kurty, další část,
400 m2, dokončujeme na místě bývalého volejbalového kurtu. Tady se
nám podařilo i osadit ochrannými sítěmi plot a natřít konstrukce.

V současné době pokračujeme v dalších pracích, kterými bychom rádi „zcivilizovali“ vstup
do našeho areálu – rekonstrukce a úprava vjezdové brány, nátěr plotů, vytvoření chodníků
a pokládka zámkové dlažby mezi vstupem do areálu a nově upravovaným kurtem, který
budeme využívat pro menší skupinky našich malých fotbalistů nebo na nohejbal.

Jakmile se postupně rušila omezení vlády,
okamžitě jsme začali s přípravou, nejdříve
tenisté, následně fotbalisté. Mám obrovskou
radost z toho, že hlavně na pondělních
a středečních trénincích se na hřištích vystřídá
minimálně 40 malých fotbalistů, fotbalistek,
tenistů a tenistek.
Co nás čeká ve 2. polovině roku?
To asi nikdo z nás neví…

Doufáme, že „doba koronovirová“ brzy
skončí. Že proběhnou naplánované akce
v červnu a červenci, tedy 27.6.2020 1.ročník
MTB závodů „Dolnolhotský bajk“ a 12.7.2020
letní mistrovství žactva v biatlonu. Doufáme,
že proběhne několik přátelských zápasů našich
fotbalistů. První proběhlo 30.5.2020, kdy naši
muži remizovali 2–2 s Interem Petrovice.
Další jsou naplánována na 13.6.2020, kdy od
14.00 hod. hrají dorostenci a od 16.00 hod.
muži, obě mužstva proti Velké Polomi.
Co dodat ještě. Hlavně buďme rádi, že nikoho z nás koronavirus fatálně nenakazil, že můžeme
pořád dělat, co nás a naše i Vaše děti baví.
100 let organizovaného sportu oslavíme příští rok a Valnou hromadu uděláme na podzim.
Věříme, že soutěže se zase rozjedou na podzim, že tenisté budou moci jet na srpnové
soustředění, že přijdete na klobásku, pivo a čím dál lepší fotbal.

Proto všem přeji hodně zdraví v této
nelehké době a těšíme se na Vás

Radovan Dolba
předseda
TJ SOKOL Dolní Lhota, z.s.

Magistrát města Ostrava
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
oddělení sociální práce a metodiky

Informace

Aktuální informace ze sociální oblasti
Příspěvek na péči
V průběhu roku 2019 došlo ke změně výše příspěvku na péči. Od 1. dubna 2019 se navýšil příspěvek
na péči ve IV. stupni závislosti na 19 200 Kč. Jestliže poskytuje osobě pomoc poskytovatel pobytových
sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
došlo k navýšení příspěvku na 13 200 Kč.
Od 1. července 2019 se zvýšil příspěvek na péči ve III. stupni závislosti osobám do 18 let na 13 900 Kč
a osobám starším 18 let na 12 800 Kč. V případě, že pomoc poskytuje osobě poskytovatel pobytových
sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
navýšil se příspěvek na péči osobám do 18 let na 9 900 Kč a osobám starším 18 let na 8 800 Kč.
Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2020 došlo ke změně základní a procentní výměry důchodů. Základní výměra se zvýšila
o 220 Kč na 3 490 Kč. Procentní výměra důchodu se navýšila o 5,2 % a navíc o pevnou částku
151 Kč. Společně se zvýšením důchodů došlo k navýšení příplatků k penzím účastníků odboje a osobám
rehabilitovaným. Tyto příplatky se zvýšily stejně jako procentní výměra u vyplácených důchodů, tedy
rovněž o 5,2 % a pevnou částku 151 Kč.
Rodičovský příspěvek
Od 1. ledna 2020 došlo k navýšení rodičovského příspěvku na celkovou částku 300 000 Kč
pro rodiče, který aktivně k 1. lednu 2020 čerpá rodičovský příspěvek na dítě mladší 4 let a pro rodiče,
který začne čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 1. ledna 2020. V případě péče o více dětí mladších
4 let narozených současně je celková výše rodičovského příspěvku 330 000 Kč. Rodičovský příspěvek
lze pobírat i za předpokladu, že dítě do 2 let je umístěno do předškolního zařízení v rozsahu 92 hodin
měsíčně. Docházka u dítěte staršího než 2 roky se nesleduje. Měsíční výši rodičovského příspěvku si
určí rodič sám v závislosti na výši předchozích příjmů. Jestliže rodič předchozí příjmy nedoloží, je
maximální měsíční výše rodičovského příspěvku 10 000 Kč.
Minimální mzda
Od 1. ledna 2020 se zvýšila minimální měsíční mzda z částky 13 350 Kč na 14 600 Kč pro zaměstnance,
kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzrostla ze
79,80 Kč na 87,30 Kč.
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Od 1. března 2020 dochází k rozšíření zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na
zvláštní pomůcku. Kromě těžkých vad nosného nebo pohybového ústrojí, těžkých zrakových postižení
a těžkých sluchových postižení se jedná také o zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké
omezení pohyblivosti - konkrétně jde o některá cévní, srdeční a plicní onemocnění.
Další informace k sociálním dávkám Vám může poskytnout sociální pracovník Mgr. Petr Habram, který
má každou druhou středu v měsíci na Obecním úřadě Dolní Lhota v době od 13.00 do 16.00 hod.
pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle 602 139 508,
e-mailem phabram@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

Vřesina DŮM SLUŽEB
Malá strana 70, Vřesina 747 85 (vedle hasičské zbrojnice)

Kosmetika, nehtová modeláž
Karin Benešová
Telefon: 774 987 577

Pedikúra
Šárka Mrovcová
Telefon: 604 180 393

Facebookové stránky: VŘESINA DŮM SLUŽEB
Provozní doba:
Po předchozí telefonické domluvě
Po – Pá: 8.00 – 19.00
So:
9.00 – 13.00

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME DOLNÍ LHOTU

Milí spoluobčané,
dne 4. 4. 2020 měl proběhnout druhý ročník akce Ukliďme Česko – Ukliďme Dolní Lhotu,
ale z důvodu koronavirové pandemie musela být tato akce zrušena.
Doufáme, že předpokládaná druhá vlna pandemie Covid-19 nedorazí a budeme moci tuto akci
zrealizovat na podzim letošního roku.
Věřím, že se opět sejdeme a tentokrát i ve větším seskupení občanů, kterým není prostředí naší
obce lhostejné. O termínu budete včas informováni.
Mgr. Marek Tejzr
zastupitel za KDU-ČSL
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