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

Dokončení hasičské zbrojnice
Stavební
akce
pod
názvem
„Přístavba a stavební úpravy
hasičské zbrojnice“ byla stavebně
dokončena a rotokolárně předána
obci. Na stavbě byla již také
provedena
úřední
kolaudace.
Jednotka SDH obce tak již konečně
má k dispozici veškeré potřebné
prostory pro svou činnost. Byla již
také dokončena rekonstrukce sálu,
který již bude důstojným místem pro
vzájemné setkávání a kulturní vyžití
občanů.
Obec Dolní Lhota, Sbor dobrovolných hasičů a Zásahová jednotka SDH, chtějí občanům
nabídnout možnost si celou stavbu prohlédnout. Za tímto účelem zvou všechny občany na
slavnostní otevření této nově zrekonstruované hasičské zbrojnice, které se uskuteční v pátek
9.září 2022 od 16:30 hodin. Na programu bude žehnání zbrojnice a hasičské techniky,
slavnostní přestřižení pásky a následná prohlídka vlastní zbrojnice i modernizovaného sálu
obecního domu. Po prohlídce stavby bude možnost posedět s hasiči u dobrého jídla a lahodného
moku, a to za hudebního doprovodu, v rámci kterého vystoupí také sólisté Národního Divadla
Moravskoslezského Soňa Jungová a Jiří Suida.

DEN OBCE DOLNÍ LHOTA 2022 - YouTube
https://www.dolnilhota.cz/obec/fotografie/

V sobotu 11. června 2022 se opět po pěti letech konal Den obce Dolní Lhota. Akce probíhala
ve sportovním areálu TJ Sokol, který je pro tyto účely tím nejvhodnějším místem. Slavnost byla
až do ranních hodin doprovázena bohatým kulturním programem, v rámci kterého si každá
věková skupina návštěvníků našla to své. K dispozici byly také ukázky činností místních
spolků, včetně nejrůznějších atrakcí. K dobré náladě bezesporu přispělo také hezké počasí.
Akce se zúčastnilo zhruba 2 000 návštěvníků.
Rád bych ještě jednou poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě této
vydařené akce, a to zejména Tělovýchovné jednotě Sokol Dolní Lhota za zapůjčení tohoto
areálu a za pomoc s jeho přípravou. TJ Sokol na této akci oslavila rovněž kulaté výročí 100 let
organizovaného sportu v Dolní Lhotě. Dále bych rád poděkoval SDH Dolní Lhota a Zásahové
jednotce SDH za výraznou organizační pomoc a za jejich zajímavou ukázku zásahové techniky.
Poděkování patří také základní škole, mateřské škole a lidové škole umění, které se svými velice
milými a zábavnými vystoupeními postarali o ten nejlepší možný úvod oslav. Děkuji také
Mysliveckému spolku Stříbrnice, Českému svazu včelařů a místnímu Leteckomodelářskému
klubu, kteří se podíleli na přípravě akce a v jejím průběhu pak velice poutavým a zábavným
způsobem prezentovali svoji činnost. Mé poděkování patří také společnosti FREE moto
STYLA academy, která organizovala projížďky dětí na elektro-motocyklech a v neposlední
řadě také sociálnímu podniku Mental Café, který umožnil setkávání návštěvníků nad šálkem
dobré kávy. Děkuji také zaměstnancům obce a lesním pracovníkům za přípravu akce a za
poutavou ukázku obecní techniky.
Velké díky také všem Vám, kteří jste přišli spolu s námi oslavit 645. výročí naší obce.

Instalace dopravních radarů v obci
V obci bylo instalováno celkem 7 kusů radarových měřičů
rychlosti, a to po jednom měřiči na každém vjezdu do obce
(tedy od Zátiší, od Čavisova, od Krásného Pole a od Velké
Polomi), dále v centru obce, kde je největší pohyb chodců (před
školou, před prodejnou potravin a před místním kostelem), a to
po jednom v každém směru. Jeden radar byl také instalován
před nebezpečnou zatáčkou „U kříže“ ve směru na Velkou
Polom. Věřím, že toto realizované opatření je dalším krokem
ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci.

Jak je to s hospodařením v obecních lesích
Obec Dolní Lhota hospodaří s lesy o rozloze 84,37 ha.
Způsob hospodaření v těchto lesích se řídí lesním
zákonem, tj. zákon č. 289/1995 Sb. v platném znění,
a lesním hospodářským plánem, schváleným
Krajským úřadem v Ostravě vždy na období 10 let.
Správu lesa zajišťuje externí firma z Čavisova.
Kromě vlastní rozsáhlé činnosti, spojené se správou
lesa, provádí rovněž organizaci a řízení pracovníků
v obecních lesích, a po odchodu bývalého stavebního
technika pana Kolínka také výkon agendy
bezpečnosti práce a ochrany zdraví na úseku lesního
hospodářství. Správce lesa si jako osoba samostatně výdělečně činná samostatně hradí nejen
sociální a zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti, ale také veškeré své náklady provozní.
V případě potřeby také provádí práce v obecních lesích a při údržbě obce s použitím vlastních
sil a prostředků.
Pro práci v obecních lesích jsou v posledních letech trvale zařazeni dva obecní zaměstnanci.
Nutno ale připomenout, že obec po řadu let zaměstnávala pro práci v obecních lesích
pracovníky, poskytnuté pro tento účel z úřadu práce. Úřad práce obci také přispíval na platy
těchto zaměstnanců částkou kolem 14 000 Kč měsíčně na každého pracovníka (většinou šlo
o pracovníky dva). Obec touto spoluprací ušetřila několik
miliónů korun. Tato podpora ale ze strany úřadu práce skončila
a obec si oba tyto již zaškolené a osvědčené pracovníky z úřadu
práce ponechala, neboť stále měla zákonnou povinnost se o své
lesy starat. To samozřejmě vedlo k nárazovému zvýšení
mzdových nákladů.
Práce v lese již dávno není
možno provádět pouze
s kosou a ruční pilou.
V dnešní době je potřeba
mít profesionální vybavení
v souladu se zákonnými požadavky. Také naše obec musela
své lesní pracoviště vybavit profesionálním strojním
vybavením. V současné době máme tedy k dispozici
traktor, štěpkovač na pásovém podvozku, který se dostane
i do špatně dostupných míst, vyvážečku dřeva
s hydraulickým nakládacím ramenem pro nakládání kmenů,
které jsou již nad váhový limit přípustný pro ruční nakládání pracovníky, dále máme železného
koně pro vytahování kmenů ze špatně dostupných míst a jejich přibližování (jde o jakousi
technickou náhradu za skutečného živého koně). Z dalšího vybavení máme také křovinořezy
a motorové pily.

Všichni pracovníci mají rovněž k dispozici například neprořezné oblečení, včetně neprořezných
bot, několik ručních motorových pil a křovinořezů, jakož i další nezbytné vybavení dle
bezpečnostních předpisů a platné kategorizace rizik v rámci BOZP. Veškeré toto vybavení se
samozřejmě projeví na celkové spotřebě PHM, a také na zvýšených servisních nákladech.
Kromě vlastní práce v lese jsou často nasazování spolu s lesní technikou do údržby obce, a to
včetně zimní údržby.
Chceme-li porovnávat náklady naší obce na činnost v lesním hospodářství s okolními obcemi,
musíme si uvědomit, že mnohdy srovnáváme nesrovnatelné. Každá obec má své lesy v jiném
stavu a setkává se s jinými okolnostmi, ztěžujícími vlastní hospodářské práce. Například katastr
naší obce protínají dvě silnice III. třídy a železniční trať tramvajové linky MHD číslo 5. To
výrazně komplikuje, a ve výsledku také prodražuje, například kácení stromů, kdy místo
povinných dvou pracovníků musí být zajištěni další dva pracovníci nebo příslušníci Policie ČR
k zastavení silniční dopravy a mnohdy také i další osoba, která strom jistí lanem. Některé
stromy je nutno kácet jejich postupným seřezáváním shora dolů, k čemuž je již ale nezbytné
objednat plošinu. V místech železniční trati, která prochází přímo obecním lesem, je nutno
učinit opatření k ochraně troleje a po celou dobu spolupracovat s pracovníky Dopravního
podniku Ostrava. Po srážce tramvají na naší lince v roce 2008 provedl dopravní podnik nesčetná
dopravní omezení, která zásadně omezují zejména místa našich přejezdů přes trať do obecních
lesů.

Otázkou také je, zda obce, které mají roční náklady na jeden hektar svých lesů 612 Kč se o tyto
své lesy opravdu dostatečně starají. Každý máme u svého rodinného domu zahradu, která má
rozlohu dejme tomu 1 000 m2 (tedy 10x méně, než je výměra jednoho hektaru) a dokážeme si
tak zcela jednoduše představit, co pořídíme za desetinu těchto nákladů, tedy za 61 korun
a 20 haléřů. Jak asi bude vypadat naše zahrada, když budeme mít na celý rok pouze tuto částku
na nákup sazenic, hnojiv, ochranných pomůcek, pohonných hmot (do zahradních sekaček a jiné
techniky), na opravy a obnovu zahradního nářadí, a podobně. Každá obec dobře ví, že řádné
hospodaření v obecních lesích je činností ztrátovou a je vždy lepší raději opravit kousek
komunikace nebo některou z obecních budov. Naše obec má ale dostatek finančních prostředků
na veškerou svoji činnost na mnoho let dopředu, a nemusí se tak svým hospodářským
povinnostem v obecních lesích vyhýbat.
Hospodaření obce, jehož součástí je také hospodaření v obecních lesích, je navíc dvakrát ročně
vystaveno kontrole, kterou v naší obci pravidelně vykonává Krajský úřad MSK v Ostravě.
Kromě těchto kontrol jsou rovněž prováděny průběžné kontroly na úseku lesního hospodářství,
a to Magistrátem města Ostravy, Krajským úřadem MS kraje a Českou inspekcí životního
prostředí. Ze závěrů těchto kontrolních orgánů je zřejmé, že v obecních lesích jsou řádně
prováděny všechny výkony, stanovené lesním hospodářským plánem. I běžný návštěvník lesa
jistě uzná, že obecní lesy jsou doslova v ukázkovém stavu. Za to patří mé obrovské díky všem,
kteří v obecních lesích vykonávají nelehkou práci.
Naše obec hospodaří se svým lesním majetkem na profesionální úrovni jako dobrý hospodář.
Nejsme lesním závodem zřízeným za účelem vytváření zisku. Jsme obcí, která má zákonnou
povinnost se o svůj lesní majetek starat a tuto svou povinnost si bezezbytku plníme. Naši
předkové nám tyto lesy zanechali a my máme nyní povinnost se o ně starat a uchovat je pro
generace příští.

Krátká bilance končícího volebního období
Dovolte mi nyní uvést krátkou bilanci činnosti obecního úřadu a zastupitelstva obce v tomto
volebním období.
Stavební akce
- Hlavním záměrem obce bylo, aby v průběhu tohoto volebního období byly provedeny nové
povrchy na všech místních komunikacích v obci, a to z důvodu jejich často velmi špatného
stavebně-technického stavu. Tento záměr se obci podařilo bezezbytku splnit. Byly
provedeny zcela nové povrchy na místních komunikací v celkem 19-ti ulicích obce.
Konkrétně se jedná o ulice Hořínůška, Na Strážnici, Slunná, Výstavní, K Oboře, Slepá,
Lomená, Poštovní, Družstevní, U Školy, Krátká, Na Předměstí, Pod Budkovcem, Na Břížku
a Čs. tankistů. Vybudována byla také zcela nová místní komunikace na ulici Polní.
V letošním roce bude ještě dokončena výměna povrchu místních komunikací na ulicích
Záhumení a Mlýnská, dále oprava komunikace v ulici Potoční a na části ulic Krátká
a Hořínůška.
- Dále byla provedena oprava chodníku na ulici Československých tankistů v úseku od
křižovatky s ulicí Hořínůška (pod transformátorem) směrem k nádraží.
- Došlo také k výměně oplocení obecního dvorku.
- Podařilo se zrealizovat dlouhodobě připravovanou přístavbu hasičské zbrojnice
a rekonstrukci sálu v obecním domě, a získat na tuto akci dokonce 90-ti procentní dotaci.
- Do září tohoto roku budou ještě dokončeny tyto další stavby:
-

výměna oplocení školního areálu,
zateplení školní kuchyně,
výměna septiku u obecního domu za domovní ČOV,
oprava fasády staré hasičské zbrojnice,
obnovení chybějícího či vybledlého dopravního značení.

Dotace a dary poskytované z obecního rozpočtu
Obec Dolní Lhota si díky svému kladnému hospodaření mohla v tomto volebním období (tedy
za poslední 4 roky) dovolit poskytnout nemalé finanční prostředky také jiným subjektům
v obci, mám namysli zejména:
- dotaci občanům obce na výměnu stávajících žump a septiků za novou domovní ČOV
(v jednotné výši 20 000 Kč na jednu ČOV),
- finanční podporu spolkům, a to konkrétně TJ Sokol (dotace na provoz, na výstavbu šaten
a na výstavbu nového tréninkového hřiště), SDH (dotace na realizaci nástavby restaurace
Mokřinka), mysliveckým spolkům Stříbrnice a Polančice (příspěvky na provoz), Českému
svazu včelařů (příspěvky na provoz), Leteckomodelářskému klubu Dolní Lhota (příspěvky
na provoz),
- finanční podporu farnosti Velká Polom (dvě dotace na přístavbu kostela v Dolní Lhotě
a jedna dotace na sjednocení jeho fasády),
- finanční dar tornádem postižené obci Lužice,
- finanční dar pro potřeby civilních uprchlíků z Ukrajiny.

V kulturní oblasti
- pokračujeme v pětiletém cyklu oslav výročí naší obce, pořádané pod názvem „Den obce“,
- pokračuje se také v nově založené tradici slavnostního rozsvícení vánočního stromu, která
byla přerušena pouze v covidovém období, z důvodu tehdy vyhlášených nouzových
opatření,
- již jako jedna z mála obcí stále spolupracujeme s Československou obcí legionářskou při
oslavách osvobození naší obce v rámci Ostravsko-Opavské operace,
- prostřednictvím kulturní komise obce byly v tomto volební období organizovány zájezdy za
nejrůznějšími zajímavostmi do mnoha míst, jako jsou například Kouty nad Desnou, Velké
Losiny, Dlouhé Stráně, Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Pustevny, Šternberk, Litovel, Baťův
kanál, apod.. V letošním roce se konal také Velikonoční jarmark.
Na úseku dopravní bezpečnosti
- do konce roku 2019 prováděla Městská Policie Ostrava měření rychlosti na silnicích v obci,
- k plynulosti dopravy, a tím i k dopravní bezpečnosti bezesporu přispěla také oprava všech
místních komunikací v obci, včetně opravy silnice III. třídy, ve směru z Velké Polomi na
Čavisov,
- na ulici Kyjovická bylo provedeno posunutí dopravních značek „Začátek obce“ a „Konec
obce“ tak, aby projíždějící vozidla před vjezdem do obce mnohem dříve zpomalovala svou
rychlost,
- v katastru obce bylo umístěno celkem 7 radarových měřičů rychlosti,
- v průběhu měsíce srpna tohoto roku bude ještě provedena obnova chybějících a vybledlých
dopravních značek.
Modernizace obecní techniky
- pracoviště údržby obce bylo vybaveno užitkovým vozidlem Renault Maxity,
- za použití dotačních prostředků byl zakoupen železný kůň, kterým je prováděno
vyprošťování a následné přibližování dřevní hmoty z těžko dostupných míst v obecních
lesích,
- byl zakoupen nový traktor pro práci v lesním hospodářství a pro zimní údržbu obce.
Volební období 2018 – 2022 se blíží ke svému konci. Bylo to období velice komplikované
a mimořádně náročné. Dva roky z tohoto období byly ve znamení pandemie Covidu, která
doslova paralyzovala kulturní činnost a výrazně omezila všechny činnosti ostatní. Někteří
z našich spoluobčanů dokonce této nákaze podlehli a budou mnohým z nás moc chybět. Po
pandemii přišla válka na Ukrajině a s ní váleční uprchlíci, kteří brzy zaplnili celý okolní region.
Válka také přinesla naprosto neúměrné zdražování ropy a plynu, jakož i všech komunit, na nich
závislých. Navzdory všem těmto potížím se naší obci podařilo realizovat všechna svá
předsevzetí.
Děkuji občanům za projevenou důvěru v minulých volbách. Byla to pro všechny obecní
zastupitele mimořádná pocta, ale i obrovský závazek. V celém volebním období jsme výrazně
investovali do rozvoje obce, došlo k zásadnímu obnovení všech místních komunikací, což
u obcí naší velikosti i větších nemá obdoby. Po celé volební období jsme také výrazně přispívali
spolkům i farnosti, a to zejména na realizaci jejich staveb, které budou ve výsledku zase sloužit
občanům obce. Naše obec je zcela bez dluhů a má navíc k dispozici více než dostatečnou
finanční rezervu do dalších let.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ KULTURNÍ KOMISE

Začátkem měsíce června jsme uspořádali autobusový zájezd na Baťův kanál, kterého se
zúčastnilo více než padesát zájemců, zejména z řad seniorů. Trasa vedla do Kroměříže, kde
jsme navštívili arcibiskupské vinné sklepy spojené s ochutnávkou, potom jsme pokračovali do
Strážnice, tam jsme nastoupili na loď a plavili se do Veselí nad Moravou. Po obědě v restauraci
Rozkvět jsme se vydali domů. Zájezd byl hodnocen účastníky velmi kladně. Chtěla bych touto
cestou poděkovat vedoucímu zájezdu panu Leovi Henáčovi za bezchybnou organizaci.
V podzimním období by se měla uskutečnit přednáška na téma Zdravá výživa a autobusový
zájezd do divadla.

BAŤŮV KANÁL - Oficiální stránky obce Dolní Lhota (dolnilhota.cz)

za kulturní komisi Mgr. Věra Lasáková

ZPRÁVA ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
A je tady konec školního roku
Deset měsíců uteklo jako voda, „včera“ jsme vítali ve škole prvňáčky a dnes se
již loučíme s páťáky a rozdáváme žákům vysvědčení. Naštěstí docházku do školy
již nenarušil covid a výuka probíhala ve škole, a ne doma prostřednictvím
počítačů, jak tomu bylo v předešlých dvou letech. Žáci se toho ve škole mnoho naučili, co je
ale důležité, mohli být spolu v kolektivu svých spolužáků a se svými učiteli. Dnes již víme, že
to není tak úplně samozřejmé a o to více si toho všichni vážíme. Chtěla bych touto cestou
poděkovat dětem za přípravu do výuky, rodičům za pomoc a pevné nervy se svými dětmi a také
za velmi dobrou spolupráci se školou. Velmi si ji ve škole všichni vážíme. Poděkování patří
také všem zaměstnancům školy za jejich obětavou práci. Ráda bych zde také poděkovala všem
přátelům školy, kteří se školou spolupracují, připravují akce pro žáky či přispívají škole jako
sponzoři. Všem přeji krásné léto, užijte si je podle svých představ a prožijte každý den naplno.
Čas letí jako bláznivý a 1. září tady bude co nevidět.
Lenka Martinková, ředitelka školy

HRAJEME DIVADLO

Začátkem února se žáci 2. ročníku vydali za
divadelním zážitkem do Národního divadla
moravskoslezského, a to přímo do jeho Ateliéru. Herci
NDM si pro děti připravili divadelní inscenaci
Červené klubíčko. Děti se postupně z role diváků staly
i hlavními hrdiny dobrodružné noční výpravy
a vyzkoušely si tak hereckou profesi.
Mgr. Markéta Kurečková

VÝLET ZA HISTORIÍ

První z červnových školních výletů si užili žáci 2.
a 3. ročníku na hradě Pernštejn. Dětem se moc líbila
kostýmová prohlídka hradu i kouzelnické
dobrodružství, při kterém v soutěžních týmech
překonávaly a řešily nelehké úkoly.
Mgr. Markéta Kurečková a Mgr. Petra Brhelová

TAK TROCHU JINÁ HUDEBKA

Víte, kdo je to kytarář? Tušíte správně! Člověk, který vyrábí kytary. A jeden takový u nás
v Dolní Lhotě je. Jmenuje se Stanislav Jurča a my třeťáci jsme ho navštívili v jeho dílně na
výrobu kytar. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací o kytarách např. - z jakého
materiálu a jak dlouho se vyrábí, jaké druhy kytar existují, jak se kytary ladí a mnoho dalších
zajímavostí. Nakonec si pro každého z nás pan Jurča přichystal milé překvapení v podobě
kytary, kterou si děti mohly podle svých představ vymalovat. Tímto bych chtěla panu Jurčovi
poděkovat za skvělý zážitek nás všech.
Mgr. Petra Brhelová, třídní učitelka 3. ročníku

VESMÍR NÁS BAVÍ

V jednom z posledních školních dní před prázdninami se žáci 2. a 3. ročníku vypravili za
poznáním vesmíru do blízkého Planetária. Díky vzdělávacímu pořadu a interaktivní expozici
rozmístěné ve všech patrech budovy se děti zase o krůček přiblížily poznání tajemství vesmíru
a přírody.
Mgr. Markéta Kurečková
Mgr. Petra Brhelová

BESEDA S MYSLIVCI

V úterý se celá naše škola vydala za poznáním, tentokrát na téma příroda, především pak les a
jeho ochrana. Myslivecký spolek Stříbrnice si pro nás připravil interaktivní besedu o přírodě a
myslivosti. Každý z nás si mohl zastřílet z luku, vzduchovky, podržet si na ruce dravého ptáka,
sledovat práci loveckého psa a vyzkoušet si mnoho dalších aktivit. Děkujeme mysliveckému
spolku za super akci.
Mgr. Petra Brhelová

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Tradičně na konci školního roku pořádá SRPŠ při ZŠ Dolní Lhota zábavné sportovní odpoledne
s pasováním žáků 5.třidy. Protože v letošním roce již neplatily žádná protiepidemická opatření,
mohla se akce opět uskutečnit pro širokou veřejnost. Zábavné odpoledne se konalo 24.6.2022
na fotbalovém hřišti TJ Sokol Dolní Lhota. Děti si mohly vyzkoušet na stanovištích různé
dovednostní disciplíny, za které byly odměněny. Dále zde byl kadeřnický koutek a malování
na obličej. Děti mohly využít atrakce-obří skluzavku a zorbally
Během akce proběhla vystoupení mažoretek Rebelky z DDM Bílovec, bubenického souboru
PERUNIK z Dolní Lhoty a taneční vystoupení žákyň 5. třídy a tanečního kroužku ZŠ Dolní
Lhota.
Na závěr proběhlo slavnostní pasování žáků 5.třídy paní ředitelkou Lenkou Martínkovou. Poté
následovala tombola, na kterou se děti těšily nejvíce.
Chtěla bych především poděkovat všem rodičům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
organizaci zábavného odpoledne. Dále všem dětem , které donesly různé věci do tomboly.
V neposlední řadě děkujeme za sponzorský dar obecnímu úřadu Dolní Lhota, obecnímu úřadu
Čavisov, za možnost využít sportovního areálu TJ Sokol Dolní Lhota a restauraci SPORT za
zajištění občerstvení.

za SRPŠ ZŠ Dolní Lhota Radka Švrlanská

SVOZ
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
V sobotu 1. října 2022 bude proveden svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu.
Přistavené kontejnery budou JEN na parkovišti areálu Mokřinky na Podjárkách.

Doba příjmu: 8.00 – 12.00 hodin

ODPADU

ŠKOLKA KONČÍ, LÉTO VOLÁ…
Školní rok utekl jako voda a dětem začínají prázdniny.
Letošní školní rok byl mnohem pestřejší než ten předchozí. Konečně nám pominuly Covidová
omezení, a tak jsme s dětmi zvládli spoustu akcí, vystoupení, výletů a dětem zprostředkovaly mnoho
krásných zážitků.
Hned na začátku kalendářního roku se ve školce sešla spousta pohádkových bytostí, akčních hrdinů
a všichni si společně zatancovali a zařádili při karnevalovém veselí s veverkou Terkou a myškou
Klárkou. Děti si na závěr pochutnaly na výborném dortu, který jim byl odměnou za krásné masky.
Poté začalo jaro a my jsme s dětmi trávily co nejvíce času v přírodě. Využívali jsme nejen zahradu
naší MŠ, ale vydávali jsme se na delší procházky a výlety do
okolí naší obce. Nejraději děti trávily čas v lese u potoka,
nebo našeho rybníčku.
Letos se konečně podařilo také uskutečnit jarní vystoupení
nejen pro maminky. Děti se pilně připravovaly, aby své
maminky potěšily. A povedlo se.

Kdo z vás jako dítě zažil NOC VE ŠKOLCE?
Paní učitelky Dajka a Silva, chtějí dětem, které odcházejí do
školy, dopřát tento nevšední zážitek, sbalí peřiny, připraví pro
děti program a na jednu noc se s dětmi nastěhují do školky.
Děti se diví, jak vypadá les v noci, jak je super povečeřet
v přírodě a hrát hry s baterkou, když se setmí. Po společném
ranním pikniku odcházejí domů se spoustou zážitků
a diplomem za statečnost.
Letos jsme také vystupovali
na DNI OBCE s krátkým
programem, který se dětem moc povedl. Nejen, že jsme dětské
hlásky slyšeli z mikrofonu, ale k jejich hezkému vystoupení
přispěla
také
obec
zakoupením
kuchařských
čepic a triček s potiskem.
V naší MŠ máme také skvělé sdružení rodičů, kteří pro děti
připravují nevšední zážitky…letos to byl INDIÁNSKÝ DEN
DĚTÍ. Děti si ve školce pomalovaly indiánská trička, dostaly
čelenku a vydaly se na indiánskou stezku. Celá akce se velmi
vydařila a malým indiánkům udělala velkou radost.
Konec školního roku patří létu. Děti si v projektovém dni
„NAMALUJ SI TRIČKO“ vyrobily vlastní potisk na tričko,
navštívili jsme DINOPARK a předškolní děti pasovali za
účasti rodičů na školáky.
Tímto školní rok 2021/2022 končí.

Každá školka má svůj konec i ten dnešní tady je, naposledy zamáváme
AHOJ, TĚPIC, ÁDIÉ.
Krásné prázdniny a spoustu nezapomenutelných letních zážitků vám přeje
kolektiv MŠ Dolní Lhota

ČINNOST MLÁDEŽE SDH DOLNÍ LHOTA

Milí spoluobčané,
rád bych Vás informoval o činnosti kolektivu
mládeže SDH během posledního období.
Jak jsme již psali v minulém článku, v březnu jsme
se zapojili do výtvarného projektu „Požární
ochrana očima dětí“. V dubnu proběhlo
vyhodnocení a jsme rádi, že díla několika našich
členů v kategorii kolektivu dobrovolných hasičů
bylo oceněno a práce Davida Starečka dokonce
postoupila až do republikového kola. Všem
zúčastněným patří poděkování za reprezentaci
našeho sboru.
V dubnu jsme také uspořádali velikonoční odpoledne, kde jsme pozvali naše dříve narozené
členy, kteří těm nejmladším pomohli s výrobou tradičních velikonočních symbolů. Všichni si
toto odpoledne náležitě užili a výsledkem této společné práce byla řada krásných ručně
vyrobených pomlázek, perníkových vajíček a dalších předmětů s velikonoční tématikou.

11. květen se nesl ve znamení Českého dne
proti rakovině. K této akci jsme se opět aktivně
zapojili a vyslali do ulic Ostravy naše
dorostence. Prodejem tradičních žlutých květů
jsme přispěli na podporu boje proti této nemoci
částkou 8271,- Kč.
Od dubna jsme se již scházeli pravidelně na
venkovních trénincích v našem areálu na

Mokřince. Družstva mladších a starších žáků se
zde intenzivně připravovala na jarní část sezóny.
Naše soutěžní činnost započala právě koncem
dubna, kdy odstartovala jarní část Ostravské ligy
mládeže soutěží v Martinově.

Na úvod jsme si připsali body za 7. místo mladších a 4. místo starších žáků. V květnu nás čekala
nejnáročnější soutěžní část sezóny, a to okresní kolo hry Plamen. Během jednoho dne musela
naše družstva absolvovat celkem 5 disciplín. V součtu všech disciplín se mladší žáci umísťují
na pěkném 5. místě, starší žáci na místě 9. Poté se již opět naplno rozběhl kolotoč ligových
soutěží. Postupně nás čekaly soutěže ve Svinově, Hrabové, Krásném Poli, Plesné a na závěr
v Pustkovci. Mladší žáci si z těchto soutěží odvezli 2x bronzové medaile za 3. místo. Starším
žákům uteklo několikrát těsně pódiové umístění, když hned ve třech soutěžích obsadili
nepopulární 4. příčku. V součtu celoročního ligového zápolení se družstvo mladších žáků
umísťuje na celkovém 5. místě. Starším žákům stačí součet bodů ze všech ligových soutěží na
celkové 7 místo.
Kromě soutěžních výkonů našich družstev mladších a starších
žáků si zaslouží zmínku také výkon našeho dorostence Jirky
Pražáka. V kategorii jednotlivců vyhrál okresní kolo hry Plamen
dorostu a postoupil tak na kolo krajské. V něm v silné konkurenci
obsadil v individuálních disciplínách pěkné 5. místo. Také mu
patří poděkování za úspěšnou reprezentaci našeho sboru i obce.
Aktuálně nás čeká závěrečné zábavné posezení s dětmi i rodiči,
poté letní soutěžní pauza a postupně se již pomalu budeme
připravovat na novou sezónu, která se rozběhne v září.
Děkujeme všem za přízeň a přejeme Vám krásné léto a pohodově
a ve zdraví strávenou dovolenou.
za kolektiv mládeže
Martin Kubín

ÚKLID PŘÍRODY MYSLIVCI MS STŘÍBRNICE
Vážení spoluobčané, myslivci mysliveckého spolku Stříbrnice v měsíci dubnu tak jako každý
rok uklízeli přírodu v obvodu honitby Stříbrnice.
Této akce se zúčastnilo celkem 40 myslivců, dětí a přátel myslivosti. Úklid probíhal v několika
dnech tak, aby každý z myslivců mohl přispět svou rukou k dílu, které ve výsledku zpříjemní
žití v naší krajině všem občanům. Nepořádek, který lidi v přírodě zanechají je rok od roku větší,
což je vidět na přiložené fotografii plného kontejneru odpadu. Proto chovejme se v přírodě jako
zvěř, ta po sobě žádný odpad nezanechává......
za

myslivecký
Stříbrnice

spolek

Kozelský Jaromír

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE SOCIÁLNÍ OBLASTI
Příspěvek na bydlení

S účinností od 1. července 2022 došlo ke změnám v oblasti příspěvku na bydlení. U stávajících
příjemců dávky není nutné podávat novou žádost, příspěvek na bydlení bude nadále vyplácen
na základě předchozí žádosti za předpokladu, že příjemce doloží náklady na bydlení a příjem
rodiny za druhé čtvrtletí. Podklady je možné nově doložit také elektronicky.
S účinností od 1. října 2022 bude možné prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen
dvakrát ročně (v případě, že nedojde k žádným změnám v příjmech a nákladech na bydlení
rodiny) a příspěvek na bydlení bude vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši. Povinně
se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 1. a 3. čtvrtletí 2022 kalendářního
roku (pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení ve druhém a čtvrtém kalendářním čtvrtletí).
Nepovinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 4. a 2. čtvrtletí
kalendářního roku (pro nárok na příspěvek na bydlení v prvním a třetím kalendářním čtvrtletí),
pokud žadatel o příspěvek na bydlení nabude dojmu, že se mu v tomto kalendářním čtvrtletí
zvýšily náklady na bydlení, případně snížil příjem rodiny a může to mít vliv na dosažení vyšší
výše příspěvku na bydlení.
Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit max. 3 měsíce zpětně.
Důchodové pojištění

Od 1. září 2022 dojde k valorizaci všech důchodů. Procentní výměra se zvýší o 5,2 %. To v
průměru znamená přilepšení ve výši 700 korun. Jde přitom už o třetí valorizaci v letošním roce
– poprvé se důchody zvyšovaly v lednu, podruhé v červnu a potřetí v září. Celkový růst
průměrného důchodu (dle MPSV) tak v tomto roce přesáhne 2 500 korun.
Životní a existenční minimum

Od 1. července 2022 došlo ke zvýšení částek životního a existenčního minima. Výše životního
minima pro jednotlivce dosahuje částky 4 620 Kč a existenčního minima 2 980 Kč. Od nových
částek se budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní
sociální podpory.
Jednorázový příspěvek na dítě

Od 1. srpna 2022 bude rodinám s dětmi do 18 let věku vyplácen jednorázový příspěvek ve výši
5 000 Kč. Tento příspěvek obdrží domácnosti s celkovým ročním příjmem za rok 2021 do
jednoho milionu korun hrubého. Rodiče, kteří pobírají přídavek na dítě, dostanou jednorázový
příspěvek vyplacen automaticky, není nutné si o něj žádat. Ostatní budou muset podat žádost
elektronicky prostřednictvím webové aplikace nebo osobně na vybraných CZECH POINTECH
na obecních či krajských úřadech. Toto bude možné od 18. srpna 2022.
Milostivé léto II

Milostivé léto II začne 1. září 2022 a bude trvat do 30. listopadu 2022. Akce je určena pouze
fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou
je, aby byl dluh vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická osoba nebyla v insolvenci.
Nesmí tedy zrovna procházet oddlužením. K zastavení exekuce je nutné, aby dlužník během
tříměsíční lhůty uhradil původní dluh (tzv. jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exekuce,
a zároveň zaplatil paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1500 Kč bez DPH za náklady
řízení.
Další informace k řešení sociální situace Vám může poskytnout sociální pracovník Mgr. Petr
Habram,

který má každou druhou středu v měsíci na Obecním úřadě Dolní Lhota v době od 13 do 16 hod.
pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle 602 139 508,
e-mailem phabram@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

Další BAJK je za námi a my už se těšíme na další ročník, který
plánujeme na sobotu 24.6.2023.

Letošní závod byl v mnoha ohledech jiný oproti těm předchozím. Největší změnou byl nový areál, kde došlo
k centralizaci startů všech závodů. Díky tomu si mohli diváci užít naplno atmosféru při našem třetím ročníku
BAJKU. Tento nový areál trochu pozměnil směr startu a na trase závodu mužů a žen došlo ke kosmetickým
změnám. Letošního závodu se zúčastnilo 135 závodníků ve všech kategoriích, včetně benjamínků na odrážedlech.
Nový lesní areál je zase o kus blíže pravému bajkingu, přírodě, a poskytnul všem pohodu a příjemný stín, který
chránil před stále se zesilujícím letním sluncem. Přípravy pro nás byly náročnější, nelitujeme však ani jedné hodiny
navíc, kterou jsme strávili stavbou nového areálu. Věříme, že se Vám také nový BAJK líbil a v příštím roce se
opět setkáme na stejném místě a užijeme si den nabitý horskou cyklistikou.
Chtěli bychom tímto poděkovat společnosti Lesy ČR za to, že nám opět umožnily uspořádat BAJK v našich
krásných lesích. Děkujeme obci Čavisov za to, že nás opět podpořila. Velký dík patří také obci Velká Polom, která
nám bezplatně zapůjčila většinu vybavení, které nám posloužilo k vybudování zázemí závodu. Děkujeme Markovi
Tejzrovi, že nám zajistil nůžkové stany.
Děkujeme majitelům louky a zahrady, na nichž jsme měli možnost umístit parkoviště a vybudovat nový a lepší
bajkerský areál, dále majitelům pozemků v sousedství za to, že byli trpěliví a poskytli nám veledůležitou
součinnost v průběhu Bajku.
Děkujeme sponzorům, bez nichž by se BAJK neobešel, jmenovitě: pivovaru BERNARD, generálnímu partnerovi
BAJKU; firmě CONTROLSTAV – Martinu Bolkovi; HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH;
JOHNNY SERVIS; KOFOLA; DEZISHOP; FAJNKRAM; BYMOSTAV; HOSPŮDKA MOKŘINKA – Petr
Blahut; ZAHRADY NA JEDNIČKU – Tomáš a Pavlína; REPROSTUDIO 3C; PILA BUDIŠOVICE;
SPORTIQUE; SEIZ; KALAS; Borek Poštůlka; WETLOCK – Jaromír Murník; KILPI; JP INTERIER; AUTOTIP
HALFAR; VINAŘSTVÍ ŠTĚPÁNEK; WELMET; LAHODNAVINA.CZ; FARMA MÁCHOVI DOLNÍ
LHOTA; LESNÍ SVĚT; KMB BARVY; CYKLOSERVIS ROMAN KLÁSEK DOLNÍ LHOTA a mnoho
dalších…
Děkujeme Vám všem, milí účastníci, závodníci a závodnice, bajkeři a bajkerky, malí i dospělí bojovníci, kteří jste
pro nás důležitým hnacím motorem a důvodem, proč závod pořádáme. Jsme rádi, že už pravidelně vídáme známé
tváře a také spoustu nových účastníků Bajku. Děkujeme rodičům, že své děti vedou a motivují k tomuto krásnému
sportu. Díky patří také divákům a návštěvníkům, kteří se přišli podívat, fandili a povzbuzovali, a strávili s námi
hezký sobotní den u oblíbeného sportu, dobrého jídla a pití.
Obrovskou poklonu skládáme všem pořadatelům – širokému organizačnímu týmu, skvělým obětavým lidem, kteří
pro závodníky a návštěvníky týdny před Bajkem pracovali, chystali areál, traťovým komisařům a zdravotníkům,
kteří byli ve střehu pro případ, že by se něco v průběhu závodů stalo, všem organizátorům, šikovným lidem, kteří
pro všechny chystali skvělé jídlo a pití. Děkujeme klukům, kteří natáčeli a fotili. Letos budeme mít hodně
parádních záběrů z akční kamery a dronu. Děkujeme Alešovi z firmy AM CHRONO, který svým profesionálním
přístupem a špičkovou technikou garantuje bezchybnou kvalitu při měření těžce vydřených výsledků závodníků.
Pozn.: Proč máme traťové komisaře na Bajku? Traťový komisař má 4 hlavní úkoly. 1) hlídat, aby nikdo ze
závodníků nezabloudil a tím pádem se mohou všichni maximálně soustředit na svůj výkon 2) dávat pozor pro
případ, že dojde ke kolizi, či zranění a okamžitě zajistit pomoc 3) upozorňovat kolemjdoucí na právě probíhající
závod 4) povzbuzovat závodníky.
Tak zase za rok! BAJK!
za Sportovní a Kulturní Spolek Dolní Lhota, Alexandr Lasák
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