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ZPRÁVA STAROSTY OBCE
Vážení občané, dámy a pánové.
Dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky práce obecního úřadu a zastupitelstva obce od minulého
zasedání zastupitelstva obce.
Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice

V tomto článku bych Vás rád informoval o průběhu této stavby.
Nejprve několik informací k průběhu výběrového řízení na
dodavatele stavby. Tohoto výběrového řízení se zúčastnilo celkem
9 stavebních firem, žádný z uchazečů nebyl vyřazen. Členy
výběrové komise byli tři obecní zastupitelé. Vítězem výběrového
řízení se stala firma KVAZAR akciová společnost Ostrava – Kunčičky s nejnižší nabízenou cenou ve výši
8 747 736,96 Kč bez DPH. Pro zajímavost uvádím, že nejvyšší nabízená cena byla ve výši
9 986 294,09 Kč bez DPH.
Jelikož naše obec získala na realizaci této stavby finanční dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP) ve výši 90 % uznatelných nákladů stavby, bylo naší povinností předat jim výsledky
výběrového řízení ke kontrole. Po úspěšné kontrole bylo již možno uzavřít s vítěznou firmou smlouvu
o dílo a předat jim staveniště. Lhůta výstavby je stanovena na 330 dnů.

Popis stavby:
Přístavba o půdorysných rozměrech 23,9 x 6,0 m a výškou 7,64 m
je navržena jako dvoupodlažní objekt, zastřešený plochou
střechou. Hlavní vstup do objektu je orientován ze západní strany,
kde budou rovněž vrata pro vjezd hasičské techniky.
V 1. NP se budou nacházet 3 garážová stání pro zásahová vozidla
a přívěsný vozík. Dále zde bude šatna, zasedací místnost, sklady,
koupelna s WC, kuchyňka a chodba propojující objekt hasičárny s
budovou obecního domu. Z prostor hasičárny bude rovněž přímý
vstup po nově vybudovaném schodišti do prostor sálu.
Ve 2. NP bude rozšířen obecní sál s možností uzavření nově
přistavěných prostor. Dále zde bude zvětšena kuchyňka a také
zvětšeno sociální zázemí.
Rád bych ještě připomenul důvody, proč bylo nutné hasičárnu
zvětšit:
-

Nevyhovující garážové stání pro hasičský vůz Tatra T815 rezerva od zdi k vratům max. 5 cm. Kromě složitého zajíždění to znamená také nemožnost projít
kolem tohoto vozidla z jedné strany hasičské zbrojnice na druhou. Vozidlo se muselo obcházet
venkem. Proto také musela být často otevřená vrata, což mělo za následek také únik tepla v zimním
období.

-

Zbrojnice byla zcela bez sociálního zázemí, navíc v jejich prostorech se nepohybuje pouze zásahová
jednotka, ale i děti, které zde trénují.

-

V objektu bylo naprosté minimum skladovacích prostor a prostor pro manipulaci s technikou.

-

Nevyhovující byly také rozvody vzduchu a elektřiny.

-

Školící a zasedací místnost byla zcela bez oken a bez vzduchotechniky - hygienicky naprosto
nevyhovující.

-

Šatna byla velikostně dimenzována pouze pro pár členů jednotky, pro zbytek se nevešly skříňky jednotka se převlékala přímo před otevřenými vraty s výhledem do ulice.

-

Prostor garáží byl zcela bez vzduchotechniky - při nastartování Tatry to byla doslova plynová
komora.

-

Nevyhovující byla také zpevněná plocha před požární zbrojnicí s velice problematickým parkováním
přímo před výjezdovými vraty. Při vyhlášeném poplachu se musí jednat rychle, složité parkování
a přeparkování osobních aut během výjezdu prodlužuje dobu výjezdu.

Naše jednotka je díky velkokapacitní cisterně předurčena k řešení velkých mimořádných situací v celém
Moravskoslezském kraji. V letošním roce se například účastnili požáru autovrakoviště v Ostravě Vítkovicích a požáru nákladního automobilu v Klimkovickém tunelu. I z těchto důvodů musí mít jednotka
odpovídající zázemí tak, aby mohla vždy včas zasáhnout.
Změna ve vedení Základní školy
Dlouholetá ředitelka základní školy paní Mgr. Věra Lasáková se po 25 letech svého
působení ve funkci rozhodla z této funkce k 31.8.2021 odejít. Na základě této
skutečnosti bylo zahájeno konkursní řízení na obsazení místa ředitele základní školy.
Přihlášku do konkursu podali celkem tři uchazeči, z nichž nejlépe obstála paní
Mgr. Bc. Lenka Martinková z Pusté Polomi, která předtím působila jako ředitelka
základní školy v Kujavách. Nová paní ředitelka Martinková se ujala výkonu své
funkce od 1.9.2021. Rád bych ještě také touto cestou poděkoval, dnes již bývalé paní
ředitelce Lasákové, za její dlouholetou práci na rozvoji školy. Paní Lasáková bude
ještě nějakou dobu škole vypomáhat jako učitelka. Nové paní ředitelce přeji hodně
úspěchů v její práci, a ať naše škola pod jejím vedením dále vzkvétá.

Únik neznámé modré látky do Opusty
V pondělí 21. června byl zjištěn únik neznámé modré
látky do vodního toku Opusta. K úniku došlo s největší
pravděpodobností v některé z domácností, která vylila
do veřejné kanalizace modré barvivo. Na místo byli
ihned povoláni profesionální hasiči z Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje, kteří
nejprve provedli jednoduchou chemickou zkoušku
odebraného vzorku vody a po zjištění, že nejde o škodlivou látku, začali v součinnosti s naší zásahovou
jednotkou hledat zdroj úniku. Ten se však nepodařilo najít. Na místo byl povolán také zástupce Povodí
Odry, do jejichž správy tok Opusty patří. Po celou dobu zásahu byly odebírány pravidelné časové vzorky
zabarvených vod, které byly následně předány k podrobnému rozboru chemické laboratoři z Valašského
Meziříčí, která na místo přijela až v pozdních nočních hodinách.
Navíc se nejedná o první případ. Obdobnou situaci jsme řešili na stejném vodním toku zhruba před sedmi
léty. Tehdy na místo přijeli navíc také zástupci Policie ČR a Krajské hygienické stanice. Viníka se tehdy
vypátrat podařilo a látkou, která byla přes kanalizaci do vodního toku vypuštěna, byl Primalex.
Uvědomme si prosím, kolik lidí a prostředků musí být nasazeno v případě, že se někdo zbavuje starých
barev jejich vylitím do umyvadla nebo přímo do kanalizační šachty.
Dar obci Lužice
Všichni máme dodnes v čerstvé paměti události z 24. června letošního roku, kdy oblast Břeclavska a
Hodonínska zasáhlo silné tornádo, které
napáchalo miliardové škody a vyžádalo si
i oběti na životech. Řádění tornáda za sebou
zanechalo stopu dlouhou 26 kilometrů a 500
metrů širokou, která se táhne od východního
okraje Břeclavi až po obec Ratíškovice.
Nejhůře dopadly obce Hrušky, Moravská
Nová Ves, Lužice, Týnec, Mikulčice
a Hodonín. Do postižené oblasti začali
neprodleně přijíždět na pomoc dobrovolníci,
hasiči i armáda. Byly vytvořeny transparentní
účty, na které byla, a stále ještě je, možnost posílat finanční pomoc.
Také naše obec cítila potřebu se do této pomoci aktivně zapojit a přispět některé ze z asažených obcí.
Naši zastupitelé se na svém posledním zasedání jednohlasně shodli, že finanční dar ve výši
100 000 korun bude zaslán obci Lužice, která patří bezesporu mezi nejvíce postižené obce a jejíž
starosta pan Mgr. Tomáš Klásek je rodákem z naší obce. Pan starosta mne také požádal, abych vyřídil
jeho upřímné poděkování zastupitelům obce a všem občanům Dolní Lhoty za jejich pomoc, která
přichází v pravou chvíli. O dalším dění v obci se dočtete v následujících článcích tohoto Zpravodaje.

Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
ÍNKY 2021
V sobotu 30. října 2021 bude proveden svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu.
Přistavené kontejnery budou JEN na parkovišti areálu Mokřinky
na Podjárkách.

Doba příjmu:

8.00 – 12.00 hodin

DOMOVNÍ ODPADY a PLASTY
Ředitelství Mateřské školy Dolní Lhota a Obecní úřad Dolní Lhota,
ŽÁDÁ občany, aby nevhazovali do kontejnerů umístěných na pozemku školy, školky a tělocvičny
domovní odpad a hlavně plasty. Tyto kontejnery patří a slouží výhradně těmto zařízením, za jejichž
vývoz si samy platí úhradu firmě AVE.
Každý občan Dolní Lhoty, má možnost využívat termínů svozové firmy AVE, která odváží domovní
odpad přímo od vašich domů. Pokud vám chybí žluté plastové pytle, máte možnost si je dokoupit na
obecním úřadě. Nezapomeňte, pokud plastové obaly předem zmačkáte, určitě se vám jich i více ve jde
do těchto pytlů.
Dále obecní úřad apeluje na občany, aby využívali 18 ks odpadkových košů v obci (nebo vlastní
popelnice) a sáčků na psí exkrementy, kterých obec již letos zakoupila přes 8tis.ks papírových a dalších
6tis.ks plastových je objednaných. Cena vydaných služeb obce zdaleka nepokryje příjmy z poplatků
za psy a proto žádáme majitele psů, SBÍREJTE exkrementy po svých mazlíčcích. Je až zarážející,
kolik exkrementů je před ploty vašich sousedů, kteří psy třeba ani nemají. Myslíme, že nikomu z nás
se nelíbí, když jde po chodníku před svým domem a šlápne do takové nadílky po velkém hafanovi,
natož když seče trávu před svým plotem. Na takovou práci se už musí vybavit bezpečnostním štítem.
Sousedé buďme k sobě ohleduplní, přece všichni chceme mít svůj domov i obec co nejkrásnější.
Děkujeme vám všem za vaši vstřícnost a pochopení .
Soňa Švidrnochová
ekonomka

PODĚKOVÁNÍ DĚTEM Z NAŠÍ OBCE
Milí spoluobčané,
vystupování dětí z naší obce v domově pro seniory Sluníčko v Ostravě-Vítkovicích je již
samozřejmostí. Tentokrát se mezigenerační spolupráce rozšířila o vystoupení dětí ze
Základní školy. Děti si připravily básničky, zpěv i taneční vystoupení k oslavě ukončení léta, která
se konala dne 9. září 2021.
Myslím si, že na děti z naší obce můžeme být
právem pyšní. Dovolte mi, abych tímto
poděkoval dětem z Mateřské školy, Základní
školy a dětem ze Sboru dobrovolných hasičů
a také všem učitelům a vedoucím, kteří
pomáhají při nacvičování a výrobě dárků pro
seniory z Domova Sluníčko. V neposlední řadě
patří poděkování rodičům, že umožní

vystupování svým dětem za hranicemi naší obce.
Věřím, že koronavirová krize je již za námi
a můžeme naplno pokračovat v mezigenerační
spolupráci nejen s dětmi naší obce.
zastupitel za KDU-ČSL
Mgr. Marek Tejzr

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení rodiče, vážení občané Dolní Lhoty,
dovolte mi, abych se Vám představila. Jmenuji se Lenka Martinková a 1. 9.
2021 jsem nastoupila do funkce ředitelky Základní školy Dolní Lhota.
Mému jmenování předcházelo konkurzní řízení, kdy jsem byla postavena,
resp. posazena tváří tvář desetičlenné komisi. Věřte mi, že jsem se zapotila.
Snad mé více než dvacetileté zkušenosti ze školství a také zkušenosti
s vedením školy přesvědčily komisi, zvolit jako vhodného kandidáta na
ředitelku vaší školy právě mne. Velmi si této příležitosti vážím a zároveň
si uvědomuji velkou zodpovědnost, kterou tato funkce s sebou nese.
Jsem společenský a komunikativní člověk, o to víc mne mrzí, že se z důvodů
epidemie Covid-19 nemohu s vámi všemi svobodně setkávat. Jsem ale
optimista a věřím, že bude zase dobře a opět bude brzy možný neomezený
vstup do školy, že se budeme potkávat na akcích pořádaných školou pro děti, rodiče a širokou
veřejnost.
Mgr. Bc. Lenka Martinková

Vážení spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě začal realizovat přestavbu budovy SDH „Mokřinka“.
V této fázi bylo dokončeno vyzdění stěn ukončené věncem, který sváže celou budovu, a na kterou
jsme nechali umístit krov s krytinou. Byla provedena rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace ve
skleníku, kuchyni a částečně v restauraci. Provedla se výměna a přemístění plynového kotle se
sloučením topení a ohřevu TUV. V přístavbě jsme instalovali podhledy stropu ze sádrokartonu s
novými Led svítidly.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zahájení rekonstrukce
Vystěhování kuchyně a sálu
Demontáž podhledů
Demontáž střechy
Vyzdění patra a věnce
Montáž krovu
Montáž krytiny
Rekonstrukce elektroinstalace
Montáž podhledů a úklid
Předání Mokřinky nájemcům

15. 2. 2021
18.-21. 2. 2021
20.-21. 2. 2021
18.-20. 3. 2021
19.-23. 3. 2021
29.3.-2.4. 2021
18.-20. 4. 2021
10.-30. 4. 2021
24.-30. 4. 2021
1. 5. 2021

Na této přestavbě Mokřinky, která trvala tři a půl měsíce, odpracovalo 56 hasičů a příznivců naší
organizace 3.250 brigádnických hodin. Veškeré práce, které byly provedeny při demontáži staré
střechy, podhledů a vyklízení prostor, by nebyly možné, kdybychom v cateringovém zázemí neměli
takovou podporu.
Určitě stojí za zmínku, že máme již nové nájemce, a to Petra Blahuta a Dalibora Vondráka
z Čavisova, kteří také pro vaši pohodu změnili interiér a nový výčep obohatili větším výběrem piva
a vína. Přejeme, aby se jim ve Lhotě dařilo a nám chutnaly nápoje a občerstvení z jejich nabídky.
Nyní Mokřinka vypadá, jako by se již nic nemuselo dělat, ale opak je pravdou. V září bychom měli
umístit nové venkovní schodiště, které bude pokračovat montáží oken a dveří v prvním patře.
Doufáme, že nám bude přát počasí a situace na trhu dovolí ještě na podzim udělat fasádu na celé
budově. Víme, že nás čeká ještě hodně práce uvnitř i na venkovním areálu. Ale po této zkušenosti
víme, že jsme schopni hodně věcí dotáhnout do zdárného konce
Závěrem chceme poděkovat především všem, kteří se podíleli na přestavbě svou prací přímo na
staveništi, v zázemí nebo kuchyni a také těm, kteří pomohli radou nebo jen věří, že se vše povede.
Děkujeme vedení obce za rozhodující finanční podporu, kterou jsme investovali do areálu. Areál
bude nadále sloužit našim občanům a hasičskému potěru.
Všem srdečně DĚKUJEME.

Bohumil Kokeš
starosta SDH

ZÁJEZD KULTURNÍ KOMISE

V sobotu 18.9.2021 se uskutečnil opět velice zdařilý zájezd kulturní komise obce do Šternberka
na prohlídku hradu a poté na komentovanou prohlídku Expozice času-muzea hodin. Plně obsazený
autobus s účastníky zájezdu se pak přesunul na oběd do restaurace Záložna ve městě Litovel.
Po dobrém obědě měla následovat prohlídka pivovaru, ale z důvodu koronavirových opatření nebyl
pivovar zpřístupněn návštěvníkům. Náš průvodce, pan Leo Henáč, měl však pro účastníky zájezdu
připraven náhradní program, a tak jsme si udělali zdravotní procházku se skvělou místní průvodkyní
historickým jádrem města Litovel.
Děkujeme všem účastníkům i pořadatelům za skvělou atmosféru a hezké zážitky.
Jako vždy, fotodokumentace ze zájezdu je umístěna na webových stránkách:
https://obecdolnilhota.rajce.idnes.cz/

Soňa Švidrnochová
ekonomka

DOŽÍNKY 2021
V neděli 29. srpna 2021 jsme při slavnostní mši svaté v kostele
sv. Cyrila a Metoděje děkovali za letošní úrodu. Už v sobotu večer
jsme slavnost začali promítáním dokumentárního filmu Všechny moje
děti, kterého se ujala Televize Noe.
V neděli před samotnou bohoslužbou projela kolona traktorů vesnicí
a před kostelem otec Zdenko Vavro požehnal všem zemědělcům.
Po duchovní části pak následovalo setkání přítomných na prostranství
před kostelem. I přes dešťovou přeháňku se celá akce vydařila a byla
kladně hodnocena.
Jsme rádi, že jsme mohli v neděli mezi námi přivítat poslankyni Sněmovny ČR
paní Pavlu Golasovskou, která se projela v koloně traktorů a poté rozdala obrázek sv. Kryštofa,
patrona všech řidičů. Lidé také mohli přinést výpěstky ze svých zahrad a jiné trvanlivé potraviny
do společné sbírky pro chudé, o které se starají Misionářky lásky, sestry Matky Terezy v OstravěPřívoze. Sestry s vděčností dary přijaly a zaslaly nám požehnané medailky Matky Terezy přímo
z Kalkaty.
Děkujeme všem přítomným za účast, všem, kteří se zapojili do organizace, také Sportovnímu
a kulturnímu spolku za pomoc a technické zajištění akce, místním hasičům za zapůjčení laviček.
Farníci z Dolní Lhoty
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HODINA
14:45
13:00
14:15
13:45
13:45
10:00
13:15
12:45
12:45
10:45
12:15
11:30
11:45
HODINA
17:00
19:00
17:00
17:00
16:30
16:00
16:00
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10:00
14:00
10:00
16:30
10:00
10:00
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16:00
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MUŽI "A"
Vřesina "B"
Dolní Lhota
Dolní Lhota
Hrabová "B"
Dolní Lhota
Šenov
Dolní Lhota
Gascontrol Havířov "B"
Velká Polom
Dolní Lhota
Dolní Lhota
Vratimov "C"

Dolní Lhota
Vratimov "C"
Řepiště "B"
Dolní Lhota
Brušperk "B"
Dolní Lhota
Michálkovice "B"
Dolní Lhota
Dolní Lhota
Václavovice
Polanka "B"
Dolní Lhota

DOROST
Dolní Lhota
Vítkov
Dolní Lhota
Polanka
Dolní Lhota
Ostrava-Jih
Dolní Lhota
Dolní Benešov
Dolní Lhota
Světlá Hora
Dolní Lhota
Raduň
Dolní Lhota

Řepiště
Dolní Lhota
Svinov
Dolní Lhota
Břidličná
Dolní Lhota
Heřmanice
Dolní Lhota
Malé Hoštice
Dolní Lhota
Bohumín
Dolní Lhota
Brušperk
VETERÁNI
Dolní Lhota
Ostrava Oldies
Polanka
Dolní Lhota
Dolní Lhota
Pustkovec
Třebovice
Dolní Lhota
Ostrava Oldies
Dolní Lhota
Dolní Lhota
Polanka
Dolní Lhota
Třebovice
Pustkovec
Dolní Lhota
STARŠÍ ŽÁCI
Dolní Lhota
Klimkovice
Hrabová
Dolní Lhota
Dolní Lhota
Rychvald
Šenov
Dolní Lhota
Pustkovec
Dolní Lhota
Dolní Lhota
Václavovice
Dolní Lhota
Vítkovice-Svinov
PŘÍPRAVKA "U9"
Dolní Lhota U9
Pustkovec U9
Heřmanice U9
Dolní Lhota U9
Dolní Lhota U9
Poruba U9 "C"
Baník Ostrava U9 "C"
Dolní Lhota U9
MFK Vítkovice U8
Dolní Lhota U9
Dolní Lhota U9
Krásné Pole U9
Hrabová U9
Dolní Lhota U9
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