Vážení občané, dámy a pánové,
na dnešním jednání zastupitelstva obce Vás chci seznámit s výsledky
práce Obecního úřadu a Zastupitelstva obce od posledního řádného
zasedání Zastupitelstva obce.

Co se tedy v obci od té doby provedlo:
Příprava a realizace dotačních akcí:
Jednou z hlavních priorit každé obce je snaha být maximálně úspěšná v získávání dotačních
prostředků. Také naše obec v této snaze nezaostávala. Z dotačních titulů, vyhlášených pro rok
2015, nás zajímaly celkem tři. Na každý titul jsme pak podali samostatnou žádost.
K dnešnímu dni již mohu konstatovat, že naše obec měla pro letošní rok 100 % úspěšnost,
neboť se nám podařilo získat všechny tři dotace. Nyní bych Vás rád v krátkosti informoval
o každé z nich.
Rekonstrukce a modernizace dětského hřiště u mateřské školy
O záměru obce získat tuto dotaci jsem Vás informoval již ve své minulé zprávě. Nyní k tomu
mohu dodat, že se jedná o dotaci ve výši 400 000 korun, kterou obec získala z dotační výzvy,
vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. Jelikož je nutné dotaci vyčerpat ještě v tomto
roce, zahájila obec ihned všechny potřebné úkony směřující k realizaci akce. Proběhlo tedy
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vítězem tohoto řízení se stala společnost BONITA
GROUP SERVICE s.r.o. z Tišnova, a to s nejnižší nabízenou cenou ve výši 684 568 korun.
V těchto dnech již probíhá montáž herních prvků. Součástí této stavební akce je rovněž
výstavba dopravního hřiště, které bude dokončeno zhruba do poloviny října.
Výměna svítidel veřejného osvětlení
Jedná se o dotaci, vyhlášenou Ministerstvem průmyslu a obchodu. Tato dotace je zaměřena na
úsporu elektrické energie. V našem případě očekáváme rovněž lepší svítivost a snížení
nákladů na opravy, které byly v posledních letech velice časté a nákladné. V těchto dnech
bylo vypsáno výběrové řízení na výběr zhotovitele této stavby, jejíž dokončení bude ještě
v tomto roce. Celkové rozpočtované náklady stavby činí 2 076 005 korun včetně DPH, z toho
dotace činí 839 202 korun. Tato dotace se vztahuje pouze na výměnu svítidel. Nevztahuje se
tedy na výměnu sloupů ani na výměnu kabelových rozvodů.
Oprava kaple
Obec získala rovněž dotaci na opravu kaple. Tento stavební objekt je vlivem
značného stáří původních konstrukcí a také vlivem frekventované dopravy na
přilehlé silnici III. třídy ve špatném stavebně-technickém stavu. V rámci
opravy bude provedeno podřezání a odizolování stavby, výměna
ztrouchnivělého krovu včetně zvoničky, výměna oken, dveří a provedení
nové fasády. Záměrem je zachovat dosavadní vzhled stavby, která má pro
naši obec bezesporu historický význam. Na tuto opravu se obci podařilo
získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, a to v maximální výši
300 000 korun. Celkové rozpočtové náklady na opravu kaple pak činí zhruba
511 000 korun, včetně DPH.

Snížení podlahy v hasičské zbrojnici
Jedná se přípravu jednoho ze tří garážových stání hasičské zbrojnice v obecním domě
pro umístění novějšího typu zásahového vozidla, místo dosavadní Tatry 148. O přípravě této
akce jsem Vás informoval ve své minulé zprávě. V současné době již probíhá vlastní realizace
akce, jejímž zhotovitelem je místní stavební firma Controlstav s.r.o..

Zvýšení dopravní bezpečnosti žáků
V období prázdnin obec zrealizovala několik opatření,
vedoucích ke zvýšení dopravní bezpečnosti žáků při jejich
cestě do školy.
Jedná se konkrétně o:
Zřízení nového přechodu pro chodce
Jedná se o přechod přes hlavní silnici, jehož realizaci
požadovala školská rada. O tomto přechodu jsem Vás
podrobně informoval ve své minulé zprávě. V současné době
je již přechod dokončen, a to včetně příslušné úpravy obou
chodníků a nového osvětlení.
Nástřik všech přechodů pro chodce
Za účelem lepší viditelnosti byl v období prázdnin proveden obnovující nástřik všech
přechodů pro chodce, a to nejen na hlavní silnici, ale také na místních komunikacích.
Měření rychlosti v obci
Z důvodu množících se stížností občanů obce na časté nedodržování maximální povolené
rychlosti vozidel, projíždějících po hlavní silnici před školou, jakož i na jiných místech v obci,
bude dopravní inspektorát Policie ČR provádět od měsíce září namátková měření rychlosti
v naší obci.

Zvýrazňující nátěr svodidel a zábradlí v obci
Po celé obci se provádějí zvýrazňující nátěry svodidel a venkovních zábradlí v majetku obce.
Nátěry jsou potřebné nejen z důvodu ochrany těchto kovových prvků před korozí, ale hlavně
z důvodu zvýraznění jejich dopravně-bezpečnostního účelu. Nezanedbatelný je rovněž fakt,
že oproti dosavadnímu stavu došlo bezesporu ke zlepšení jejich vzhledu. Natěračské práce pro
obec provádí pan Richard Stareček, kterému touto cestou děkuji.

Nástřik hlavní silnice tryskovou metodou
Obec Dolní Lhota pravidelně jedná se Správou silnic o opravě povrchu krajské silnice
ve směru z Čavisova na Velkou Polom. Na základě tohoto jednání provedla Správa silnic
v období prázdnin zvýšení propadlých poklopů silničních vpustí a také asfaltový nástřik
nerovností tryskovou metodou. Obec je vděčná za každou jejich investici do silnic na našem
území. Co se ale týče provedeného nástřiku tryskovou metodou, nepovažujeme tento způsob
opravy za finální řešení. Tím bude až celkové přefrézování a následné přeasfaltování celého
povrchu. Proto budeme v jednání dále pokračovat.

Oprava vodovodního řadu
Obec Dolní Lhota pravidelně jedná rovněž se společností SmVaK. Cílem těchto jednání je
přimět tuto společnost k tomu, aby investovala do postupné modernizace zastaralého
vodovodního řadu v naší obci. Spolupráci s touto organizací hodnotím velmi pozitivně.
Důkazem je například již uskutečněná výměna vodovodního řadu v ulici Lesní, v ulici Příčné
a v ulici Čs. tankistů (u kříže). V současné době společnost SmVaK připravuje své investice
na období let 2017 a 2018. V tomto období plánuje v naší obci kompletní výměnu
vodovodních řadů na ulicích Slunná, Hořínůška, Na Strážnici, K nádraží, Pod Budkovcem,
Družstevní a na části ulice Čs. tankistů. V současné době se vypracovává projektová
dokumentace a vyřizují se souhlasy dotčených vlastníků.

Žádost o prohloubení koryta Opusty
Vodní tok Opusta je na ulici Podjárky zdrojem častých záplav.
Důvodem je skutečnost, že zde vodní tok pramení. Zdrojem vody
jsou pak deště, které stékají po přilehlých polích. Ty sebou nesou i
část splavené ornice, která se následně v korytě Opusty usazuje.
Koryto se tím postupně zanáší a ztrácí schopnost pojmout větší
množství vody. Problém pak nastává při přívalových deštích, kdy
se voda rozlévá do okolí a způsobuje občanům škody na majetku.
Obec pravidelně žádá Povodí Odry, které je správcem tohoto
vodního toku, o vyčištění koryta od naplavené zeminy. Jelikož
poslední čištění proběhlo již před pěti léty, požádala obec o vyčištění také v letošním roce.
Povodí Odry provedlo místní šetření a rozhodlo čištění neprovádět, neboť koryto je dle jejich
názoru dostatečně kapacitní. Obec jejich názor nesdílí a bude v jednání dále pokračovat.
Toto je přehled úkolů Obecního úřadu a Zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl na
dnešním zasedání seznámit.
Děkuji za pozornost
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

V sobotu 24. října 2015 bude proveden svoz tohoto odpadu.
Přistavené kontejnery budou:
- u obecního domu
- na parkovišti areálu Mokřinky na Podjárkách

Doba příjmu:

8.00 – 12.00 hodin

Na Obecním úřadě v Dolní Lhotě jsou od měsíce dubna 2015 uzavírány „Smlouvy o nájmu
hrobového místa“ dle podmínek, jak bylo uvedeno v minulém Zpravodaji.
Žádáme tímto občany, kteří mají v nájmu
na místním hřbitově hrobové místo a ještě
nemají uzavřenou novou smlouvu, aby tak
neprodleně učinili, a to
v úřední dny pondělí a středa v době
od 8.00-12.00 hodin a od 13.00-17.00 hodin,
nejpozději do 15. října 2015.
Hana Výtisková
sam.referent OÚ

SDH Dolní Lhota děkuje společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., za ,, ZAME grant,, ve výši
18 730 Kč na nákup 20 ks dětských sportovních přileb v rámci projektu ,, Bezpečný hasičský
sport dětí-při trénincích a soutěžích“.

V letošním školním roce nastoupilo do školy 94 žáků z Dolní Lhoty a Čavisova.
V prvním ročníku je 21 nových žáků. Žáci se vyučují podle školního vzdělávacího programu
Škola pro život-Zdravá škola, který zahrnuje nejen povinný plavecký kurz, ale také besedy
s protidrogovou tématikou, ekologickými projekty, dopravní, sexuální a etickou výchovu.
Učitelé školy se stále vzdělávají. V rámci projektu Výzva č. 56, ve které se jedná o další
nadstandardní vzdělávání žáků i učitelů,
naši pedagogové absolvovali v měsíci
červenci jazykový kurz na Maltě. Žáci se
budou od podzimu do zimy dále
vzdělávat
v
oblasti
čtenářské
gramotnosti.
Blíží se podzim, opět
budeme sbírat starý papír a kartony.
Kontejner bude přistaven ke škole začátkem měsíce října. Přesný termín sběru bude oznámen
v místním rozhlase. Žáci školy také sbírají vršky z PET lahví pro zdravotně postižené děti.
Tříděním a odevzdáním víček získá příslušná rodina další finanční prostředky na rehabilitaci a
zdravotní pomůcky. Pokud se chcete do sběru zapojit, budeme rádi. Stačí, když nasbíraná
víčka přinesete ke vchodu do školy nebo telefonicky nahlásíte na číslo 552 308 448.
Zaměstnanci školy je osobně vyzvednou.
Ředitelství školy by chtělo touto cestou poděkovat Obci Dolní Lhota za vybudování přechodu
pro chodce a chodníku u naší školy, a také za vysazení nových dřevin před budovou školy.
Mgr.Věra Lasáková
ředitelka ZŠ

CVIČÍME!!!!!!
Pondělí – tělocvična Dolní Lhota
Aerobic+posilování od 18h
Aerobic+posilování+bedýnky od 19h
Úterý – sál Obecního úřadu Dolní Lhota
Pilates od 19h
Čtvrtek – sál Obecního úřadu Čavisov
Aerobic+posilování od 19h
Neděle – tělocvična Krásné Pole
Zumba+posilování od 19h

cvičné 25Kč
cvičné 50Kč

RADKA

cvičné 50Kč

RADKA

cvičné 50Kč

RADKA

cvičné 50Kč

RADKA

Pondělí – sál Obecního domu Dolní Lhota
JÓGA
17.00 - 18.30 hod.
Úterý – sál Obecního domu Dolní Lhota
JÓGA
17.30 - 19.00 hod.

ZDENKA
ALENA

Středa – sál Obecního domu Dolní Lhota
POSILOVÁNÍ
19.00 – 20.00 hod.
LICENCOVANÁ TRENÉRKA
Břišní pekáč - lekce zaměřena na posilování a formování problémových partií těla
(oblast břicha, hýždí a stehen). Cvičí se pomocí váhy vlastního těla, popřípadě s drobnými
pomůckami (overbally, gumy, expandéry). Hodina je zaměřena na intenzivní spalování tuku
a získání fyzické kondice.
Určeno pro začátečníky i pokročilé.
Cena lekce: 70 Kč První lekce proběhne 14.10.2015.
Objednávky na tel. 739524929, nebo na Facebook "Dolní Lhota v pohybu".
Těšíme se na vás.

WELLNESS VÍKEND
HOTEL ODRA – Ostravice
16.10. – 18.10.2015
2.150 Kč
V ceně je zahrnuto:
Ubytování se snídaní ve 2 a 3 lůžkových pokojích s SWC, TV
2 hodiny cvičení – pilates , aquazumba
Sauna, bazén a posilovna neomezeně
Procedury – perlička, vířivka, parafín, masáž zad a šíje
2 vstupy wellness Paradise – biosauna, finská sauna, tepidárium, parní bylinná, eukalyptová
a solná lázeň, solná odpočívárna, zážitkové sprchové boxy, hydromasážní whirpool
V ceně není zahrnuto:
Kosmetika Pedikura Manikúra
NUTNÉ
od praktického lékaře doporučení na rehabilitace-poukaz FT nebo KT na rehabilitace
KONTAKT: Radka Švrlanská 721 325 526

Začátkem roku nás vždy čekají pravidelné kontroly techniky, STK a servisní prohlídky
s výměnou olejů a opravami obou výjezdových vozidel. Neméně důležitá údržba je také
na všech věcných prostředcích používaných při výjezdech jako jsou např. plovoucí čerpadla,
požární čerpadla, dýchací technika, armatury, hadice a samozřejmě i prostředky používané
na cvičení našich žáků a mužů v požárním sportu.
Naše výjezdová jednotka se musí stále zdokonalovat odbornou přípravou a výcvikem.
Našemu členu Aleši Mikovi se podařilo zajistit výcvik ve výcvikovém polygonu FrýdekMístek. V sobotu 7. února proběhl výcvik nositelů dýchací techniky zásahové jednotky SDH
Dolní Lhota. Nově se uskutečnil v prostorách výcvikového zařízení HZS ČR středisko
Frýdek-Místek. V minulosti se výcviky prováděly na jiných polygonech v Ostravě, kde jsme
znali prostor, proto se domluvil jiný typ polygonu. Po vzájemné dohodě se k naší jednotce
připojili i hasiči ze sousední obce Velká Polom.
Průběh cvičení:
Před samotným vstupem do polygonu
jsme absolvovali v plné výstroji a ve
vyhřáté místnosti fyzickou zátěž.
Fyzická zátěž spočívala výstupem na
nekonečném
žebříku,
stahováním
kladiny a rychlou chůzí na běhacím
pásu. Tyto tři disciplíny musel každý
absolvovat neprodleně za sebou v plné
výstroji a s dýchacím přístrojem. Poté
jsme se přesunuli do zadýmených
prostorů výcvikových klecí. V těchto
klecích museli všichni hasiči překonat
psychickou bariéru ze stísněných
prostorů a absolvovat fyzicky náročnou
trať plnou překážek a skrytých nástrah.
Jelikož se výcvik líbil a HZS MSK pořádá pro velitele školení v dolní oblasti Vítkovic,
ale všichni naši hasiči se z omezených kapacit nemůžou zúčastnit, tak Aleš Miko domluvil
jinou variantu výcviku ve Flashover kontejneru HZS Olomouckého kraje, územní odbor
Prostějov, obec Hamry. Výcviku jsme se zúčastnili ve čtvrtek 21. května. Je to poprvé v
historii naší jednotky, kdy jsme absolvovali výcvik tohoto typu. Tyto cvičné kontejnery
simulují reálné podmínky požárů. O těchto skutečnostech se přesvědčila i řada našich hasičů.
Z naší obce se celkem zúčastnilo šest hasičů, kteří jsou nositeli dýchací techniky.
Po vzájemné dohodě jsme přizvali i hasiče z obce Krásné Pole, kteří nám navíc vyšli vstříc
a zapůjčili zásahové vozidlo Tatra 815, CAS 36, které bylo nezbytné pro uskutečnění celého
výcviku.
Výcvik byl zaměřen na to, aby hasiči získali praktické zkušenosti zejména:
1. s reálnými projevy požáru,
2. se situací, kdy dojde při požáru v uzavřeném prostoru k celkovému vzplanutí nebo ke vzniku
žíhavých plamenů, a aby hasiči dokázali v těchto situacích ovládnout základy chování a stresu,
3. s pozorováním příznaků požáru uvnitř objektu a na základě svých pozorovacích schopností
předvídat možná nebezpečí a rizika,
4. účinně používat technické a ochranné prostředky,
5. znát základní techniky hašení a umět efektivním způsobem zmírnit působení účinků požáru
a zdolávat požár,
6. zvládat taktiku pohybu v neznámém prostředí, pohybovat se bezpečně dle daných standardů,
7. rozeznat, vyhodnotit a správně reagovat na žíhavé plameny (rollover), explozivní hoření
(backdraft), celkové vzplanutí (flashover) apod.,

Průběh cvičení:
Před praktickým výcvikem jsme absolvovali školení a seznámení s projevy požáru, které
nastanou v průběhu hoření. Po absolvování teoretické části jsme se přesunuli do venkovních
prostorů, kde začala praktická část výcviku, která se skládala ze třech oblastí:
1. každý hasič si připomněl práci s proudnicí, a jak efektivně uhasit požár,
2. dále jsme se přesunuli v plné výstroji s dýchacím přístrojem do kontejneru, který byl
naložen dřevem a následně zapálen. Po vzplanutí a rozhoření dřeva došlo k uzavření
kontejneru a zamoření celého prostoru kouřem. V tomto prostředí jsme pozorovali projevy
ohně a zplodin. Dále došlo k vytvoření jevů žíhavé plameny (rollover), explozivní hoření
(backdraft), celkové vzplanutí (flashover),
3. po krátké přestávce následoval další výcvik a to vstup do prostorů požáru a průzkum
zamořených prostorů. Tento průzkum probíhal opět v prostorách kontejneru, který byl
zakouřený zplodinami hořícího dřeva. Cílem tohoto cvičení bylo vyzkoušet vstup do hořící
budovy s následným zdoláním požáru a prohledání všech zakouřených prostorů.
Závěrem můžu konstatovat, že celý výcvik byl velice náročný, a to nejen z hlediska
psychického, ale také fyzického, kdy v důsledku sálavého tepla, které vznikalo hořením dřeva
byl organismus každého hasiče mimořádně namáhán a vyčerpáván.
Přes tuto náročnost všichni naši hasiči úspěšně dokončili celý výcvik!
Všem zúčastněným děkuji za opravdu profesionální přístup a ochotu absolvovat výcvik
ve svém volném čase během pracovního týdne.
V letošním půlroce naše jednotka nemusela ani jednou akutně vyjet k žádné mimořádné
události. Naše výjezdy byly jen pro potřebu naší obce, kde jsme museli ve vedrech zalévat
stromky nasazené v obci a v obecních lesích. Těchto výjezdů máme již nyní 17. Naštěstí
nemusíme zalévat vodou z obecního vodovodu, ale ze studny v Mokřinách, kde se vyčerpalo
asi 200 kubíků vody.
Také jsme se pustili do nutné rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Při této rekonstrukci chceme docílit většího prostoru nad
vozidlem, jelikož novější cisterny jsou vyšší a do naší garáže
nevejdou. HZS MSK si koupila novou techniku a je velice
pravděpodobné, že naše jednotka dostane jednu z jejich T815
CAS 32, která je po repasi. Není to sice nová Tatra, ale je
mnohonásobně lepší, než stávající T 138 CAS 32.
Doufáme, že tato obměna vyjde.
T 815 CAS 32

JSDH děkuje touto cestou starostovi obce za vstřícnost při potřebách
naší jednotky a těšíme se na další spolupráci při naší činnosti.

T 138 CAS 32

za JSDH velitel
Kokeš Bohumil

DOLCA.NET s.r.o.
 Kvalitní a rychlé připojení k síti Internet pomoci technologie WI-FI
 Nízké pořizovací náklady
 Žádné datové limity
 NOVĚ internetová TV
 Základní ochrana proti virům a útokům z internetu
 Veřejná IP adresa zdarma

Kontaktujte nás pro nezávazné a bezplatné prověření dostupnosti připojení
Ing. Jiří Mikošek – 774940446
Bc. Tomáš Drastich – 774511184

dolca@dolca.net
www.dolca.net

Vyberte si z naší nabídky:
Max. agregace

1:10

1:1

Název tarifu

STANDARD
pro domácí připojení

MAXI
vhodné pro firemní připojení

3Mb/s

250

2200

8Mb/s

300

dle dohody

MAX 25Mb/s

350

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Další služby DOLCA.NET s.r.o.: VOIP, Servis výpočetní techniky, Webhosting, Servis sítí.

KERAMICKÁ DÍLNA
Mgr.Věra Rychtářová, K nádraží 371
Provoz zahájen od 21.9.2015
Dět i
Po
St
Čt
Pá

Dospělí
15.00-16.30
15.00-16.30
16.30-18.00
-

17.00-19.00
16.00-18.00

Přihlášky a objednávky na telefonu 606 226 450

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
na Fakultě bezpečnostního inženýrství
VŠB – TU Ostrava






Chcete se dozvědět více o bezpečnosti?
Chcete se seznámit s novými kolegy a získat nové zkušenosti?
Chcete si vyzkoušet práci v laboratořích?
Chcete se dozvědět něco nového a zajímavého?
Chcete se zúčastnit exkurzí?

Podejte si přihlášku a přijďte studovat Univerzitu třetího věku na naší fakultě.
Podmínkou přijetí k tomuto typu vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
a věk nad 55 let. Výuka probíhá v budově fakulty v Ostravě–Výškovicích, ulice Lumírova 13.
Od října bude zahájen nový ročník čtyřsemestrálního kurzu: Požáry, havárie, mimořádné
události – zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel.
Informace o studiu: Ing. Eva Veličková, telefon 597 322 868, e-mail:eva.velickova@vsb.cz.
Více informací lze získat na http://www.fbi.vsb.cz/U3V/cs/ nebo přímo na studijním oddělení
na tel. čísle 597 322 824.

DDDDIDDDD
Přední Ostravská travesti skupina Divoké kočky zavítá se svým novým
dvouhodinovým programem do Dolní Lhoty. Přijďte se podívat na české,
ale i zahraniční hvězdy. Vystoupení se koná v sále obecního domu
v sobotu 24. října 2015 v 19.00 hodin.
Předprodej vstupenek : p.Radka Colová tel. 603 785 306.
Cena vstupného v předprodeji 200,-Kč a na místě 240,-Kč.
Během vystoupení občerstvení zajištěno.

