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Milí občané a přátelé obce,
dostáváte do rukou první vydání Dolnolhotského zpravodaje, který vzniká z iniciativy
Komunitní školy T.R.N.K.A., několika členů
zastupitelstva obce a dalších občanů.
Přáli bychom si, aby se pro Vás všechny stal
náš zpravodaj pravidelným a příjemným
čtením.
Naším cílem je však také poskytnout prostor i Vám.
Vaše názory, náměty a připomínky budou vítány a můžete je zasílat na adresu:
zpravodaj@dolni-lhota.cz
redakční rada Dolnolhotského zpravodaje

Vážení spoluobčané,
rok 2012 se přehoupl do své druhé
poloviny a my pomalu vstřebáváme
zážitky z dovolené, kterou někteří z nás
prožili doma na zahrádce, jiní v zahraničí u moře či na horách. Mnohdy si říkáme, že den ani nemůže mít 24 hodin,
tak rychle to utíká.
Je toho hodně, co se od nového roku
událo. Ať už je to v oblasti společenského života, spolkové činnosti anebo v rozvoji obce. Dovolte mi, abych
se zmínil o některých událostech, které
v naší obci proběhly.
Společenské akce se konaly tradičně ve svých termínech. Jenom besedu
s důchodci jsme nahradili jinou formou
poděkování našim spoluobčanům. Naši
senioři dostali poukázky v hodnotě
200,- Kč, kterými mohli platit v našem
novém obchodě HRUŠKA. Zdá se nám
to více spravedlivější, neboť besedy
se nikdy neúčastnili všichni, kdežto poukázku mohl využít každý senior.
V oblasti výstavby a údržby se nám
v průběhu roku dařilo dokončovat započaté projekty, na které čerpáme dotace z fondů EU. Jedná se o „Regeneraci
prostranství v okolí školy a tělocvičny“
a dokončení 3. etapy rekonstrukce ve-

řejného osvětlení. Dotace z EU jsou
jednou z možností, jak financovat rozvoj obce. Přináší to s sebou samozřejmě také určitý finanční podíl obce, ale
pokud vám někdo na projekt dá 70%
nákladů, je dobré tuto příležitost využít. Další finance se nám podařilo získat
na pořízení hasičského vozu. Jednalo
se o účelovou dotaci Zlínského kraje,
který uvolnil ze svého rozpočtu částku
350 000,- Kč. Tímto nám Zlínský kraj
umožnil pořídit úplně nové vozidlo.
Do konce srpna by mělo být předáno
našim hasičům.
V rámci rekonstrukce vedení nízkého
napětí byla instalována také rozvodná
síť optického kabelu, která by měla
v naší obci výrazně zlepšit přenos datových služeb. Určitě si mnozí z vás již
všimli, že zprovozněním čistírny odpadních vod, se radikálně zlepšila kvalita vodního toku. Vrásky nám však stále
dělají nátoky balastních vod do splaškové kanalizace. Tím se zhoršuje proces
čištění a provoz se výrazně prodražuje.
Mnohdy se jedná o nevědomé napojení např. drenážních vod, ale setkáváme
se i s případy úmyslného znečišťování vod. Musím však podotknou, že se
to týká také ostatních třech obcí.
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Určitě jste také zaznamenali,
že ze strany České pošty byly tendence
změnit režim zdejší pobočky. Situace
je zatím taková, že naše pošta zůstává
v takovém rozsahu, v jakém fungovala
v minulosti. Chceme tento stav udržet,
ale bohužel naše pravomoci jsou v této
věci omezené, vše má v rukou vláda
a poslanecká sněmovna.
Naší snahou bude také dostavba
kostela Panny Marie Karmelské, který
je jednou z nejvýznamnějších staveb
posledních let. O její potřebnosti svědčí i to, že během dvou let navštívilo
bohoslužbu při příležitosti „Dolnolhotské pouti“ přes 550 lidí. Můžeme říci,
že tímto se doplní občanská vybavenost pro všechny vrstvy obyvatel naší
krásné obce.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem,
kteří se aktivně podílí na chodu obce,
a tím nemám na mysli jen zaměstnance. Vážím si všech, kteří rádi věnují svůj
čas svému okolí, svým spoluobčanům
bez nároku na odměnu. Rád bych, aby
se mezi nás opět dostala vzájemná úcta
a respekt. Budu rád, když se svými problémy přijdete a společně je vyřešíme.
My jsme tady pro vás.
Příjemné dny vám všem!
Jaroslav Masař, starosta
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Usnesení

ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Lhota
konaného dne 25. 7. 2012

Usnesení č. 91/7/2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru prodeje části parc.
530/13 k. ú. Dolní Lhota.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 92/7/2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 10 000,-- Kč na provoz nemocnice Vizovice.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 93/7/2011

Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku na zaměření chodníků a obrubníků
směrem na Sehradice s termínem do 31. 12. 2012.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 78/5/2012

Přítomní členové zastupitelstva projednali a schválili úvěr ve výši 2 057 565,- Kč na tyto projekty:
a) vybudování veřejného osvětlení
b) regenerace zeleně ve středu obce
c) pořízení hasičského auta
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 94/7/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtová opatření dle přílohy zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 95/7/2012

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy s právem věcného břemene.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 96/7/2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje zveřejnění záměru směny pozemku
p. č. 1598/5 za pozemek 1598/7 v k. ú. Dolní Lhota.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdržely se: Kráčalíková Marie, Plešová Anna

Usnesení č. 97/7/2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje snížení nájmu na 750,-- Kč měsíčně
do 31. 8. 2013. V případě požadavku snížení nájmu na další období musí
žadatelka uplatnit novou žádost.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 98/7/2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje pořízení vozidla pro SDH a pověřuje starostu
oslovit další prodejce vozidel se specifikací dle potřeb SDH.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení

ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Lhota
konaného dne 21. 8. 2012

Usnesení č. 99/8/2012

Zastupitelstvo obce Dolní Lhota vzalo na vědomí informace z kontrolního
dne na skládce.
Požaduje po firmě ROVINA a. s. předložení návrhu řešení odstranění sedimentů z dočasných úložišť na půdních blocích č. 2501/5 Kříba a 2607/1
Vrcha do tělesa skládky po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění sedimentů vydaných odborem životního prostředí v Luhačovicích, ke kterému
bylo podáno odvolání k odboru životního prostředí Krajského úřadu ve Zlíně.
Termín předložení je do 10. 9. 2012. Do tohoto data nebude obec požadovat
plnění nedodělků dle předávacího protokolu ze dne 21. 12. 2011.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení č. 100/7/2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytnutí podpory SFŽP.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0

Úprava terénu okolo komunikace.
Po celkové rekonstrukci silnice III/3921 směrem na Sehradice,
kdy byly nově osazeny obruby a položen nový povrch, se postupně upravuje terén kolem obrub. Byla navezena zemina, pomocí
techniky srovnána a do finální podoby upravena ručně. Po dokončení těchto úprav se zlepší vzhled travních porostů v bezprostřední blízkosti komunikace a usnadní to údržbu. Zároveň jsme
nechali zpracovat oddělovací geometrický plán tak, abychom
mohli dořešit majetkoprávní vztahy v této části obce.
Jaroslav Masař

Cesta od myslivecké chaty
Po vyčištění staré komunikace od myslivecké chaty směrem
na Luhačovice, jsme většinu komunikace nechali provizorně opravit, aby se zde dalo bezpečně pohybovat. Co nás mrzí
je fakt, že do této části stále někdo naváží smetí, které mu sice
zmizne ze dvora, ale objeví se jinde. To samé se děje také v části
za mostem k novému hřišti. Zde někteří občané naváželi, či stále
naváží převážně biologický odpad, který nasypou na břeh potoka, z kterého to „uklidí“ větší voda.
Jaroslav Masař

Nové zastávky na „Drahách“
Již v loňském roce se nám podařilo přeměnit prostor v jižní
části obce k nepoznání. Byly vyrobeny nové zastávky, které
jsou návrhem p. Šuberta. Společně s panem Jaroslavem Míčou
jsme upravili prostory stanoviště směrem do obce, kde funguje i vzájemná spolupráce při údržbě zastávky a okolí. To samé
lze říci i o druhé straně u nemovitosti Jiřího Masaře. Tam byla
z jeho strany investice nepoměrně větší, výsledek můžete
posoudit sami. Chybí nám ještě dokončit úpravu komunikace
ke hřišti a její napojení na hlavní silnici, ale i to má svůj vývoj.
Úpravou také podle slov pana Jiřího Masaře projde i plocha
mezi silnicí i potokem.
Jaroslav Masař
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Úryvek z kroniky týkající se založení školy v Dolní Lhotě
Výnosem c. k. zemské školní rady
ze dne 28. listopadu 1892 byla Dolní Lhota vyškolena ze školního obvodu hornolhotského a směla si zřídit
jednotřídní školu. Bylo vyhlédnuto
hospodářské stavení domu číslo 37
na konci vesnice, jež bylo pro účely
školní přestavěno. Stavební práce
provedl stavitel pan František Novák
z Vizovic. Výnosem c. k. zemské školní
rady ze dne 15. srpna 1893 byla škola otevřena, 3. září téhož roku byla

luhačovickým děkanem P. Tauferem
vysvěcena. Správcem školy a učitelem
se stal Ferdinand Štorch z Lukova, jemuž pan Pokorný z Luhačovic slavnostně odevzdal klíče od budovy. Do prvního ročníku 1893/94, který začal
16. září, nastoupilo dvacet pět chlapců
a devatenáct dívek. Koncem října byla
zvolena první školní rada, jíž předsedal
František Žáček, funkce místopředsedy
se ujal Ignác Kolařík. Rada měla ještě
dva členy – Karla Machů a Jana Máča-

lu a také jednoho náhradníka, kterým
byl Josef Urbánek. Začátek vyučování
byl stanoven na osmou hodinu ranní, děti však chodily z důvodu pasení
dobytka pozdě, proto se rozhodlo začátek posunout na hodinu devátou.
Ve čtvrtek se neučilo, byl to takzvaný ferialní (prázdninový) den. Školní zprávy byly rozdávány čtyřikrát
do roka: 30. listopadu, 15. února,
1. května a 31. července.
Z kroniky obce vybral Petr Novák

Základní škola informuje

Nabízíme vám stručný přehled každoročních aktivit, které se postupně
už stávají tradicí:
• Plavecká výuka zakončená plaveckou
soutěží
• Sportovní turnaj ve Slopném
• Recitační soutěž
• Divadelní předplatné nejmenšího diváka – celkem 4 představení v odpoledních hodinách
• Školní představení pro nejmenší –
maňáskové, loutkové, kouzelnické
• Mikuláš
• Helfíkův kotár – soutěž mladých zdravotnických záchranářů

• Sudoku
• Cyklosoutěž a dopravní den s možností získat cykloprůkaz
• Výtvarná soutěž Nadace Jana Pivečky
• Besídky pro maminky
• Zájmové kroužky: výtvarný, country,
sportovní, ekologický, matematický
a jazykový (ČJ, AJ)
• Projekt tvořený týmem pedagogů: Zahrada všech smyslů
Tyto aktivity jsou převážně dobrovolné,
zároveň však tvoří nedílnou součást učebního plánu, jen s tím rozdílem, že žáci
nesedí v lavici, ale učí se aktivně. Takto
osvojované znalosti a dovednosti bývají
lépe pochopeny a jsou mnohem trvalejší.

Jak jistě mnozí z vás postřehli, v naší
škole a jejím okolí se dějí každoročně různé změny. Cílem všech pracovníků školy
a obce je, aby děti vyrůstaly a vzdělávaly
se v příjemném a přínosném prostředí.
Nejde všechno hned, a proto se naše aktivity postupně rok od roku vzájemně doplňují a rozšiřují. Je to vidět jak v nabídce
kroužků, v pestrosti výuky, tak také na vybavení tříd a školním prostranství. O tyto
výsledky se zasluhují nejen učitelé a další
zaměstnanci, ale také samotné děti, přátelé, partneři školy a dobrovolníci, bez
nichž by mnohé nevzniklo.

Co je projekt „ Zahrada všech smyslů“?
Přestože jsme venkovská škola, chybí našim dětem příležitost
k porovnávání rozmanitých druhů rostlin a živočichů v jejich
přirozeném prostředí a často také práce na zahradě.
Projekt vznikl na základě úspěšně podané žádosti Mgr. Janou
Motyčkovou a byl financován Nadací Partnerství, která vypsala
grant ve výši 55 000 Kč. Díky této částce jsme mohli vybudovat
příjemné prostředí školní zahrady, která bude sloužit zejména
pro podporu výuky pěstování rostlin a pozorování života živočichů, kteří se v naší zahradě a v jejím okolí zabydlí.
Pozice je ideální pro zbudování menších políček a skalek. Naplánovali jsme zde výsadbu různých druhů rostlin pro ukázku
a srovnání růstu během celého vegetačního období. Vznikl bylinkový a květinový koutek. Dále byly vysázeny okrasné rostliny
a různé druhy skalniček. Děti zbudovaly malý smyslový chodníček, ptačí budky a krmítka – převážně v rámci ekologického
kroužku, pracovních činností, prvouky, přírodovědy a školní družiny. Praktickou část projektu vedla Mgr. Markéta Nováková.
Potýkali jsme se s mnoha problémy, organizačními, odbornými
i časovými, ale s pomocí obce, p. Jiřího Žáčka – výroba ptačích
budek, krmítek, p. Romana Maloty - pomoc při stavbě skleníku,
p. Stanislava Žáčka – zajištění svodu dešťové vody, jsme vše dovedli ke zdárnému konci.
Slavnostní otevření školní zahrady proběhlo za přítomnosti starosty obce p. Jaroslava Masaře, zastupitelů obce,
rodičů a dětí, p. ředitele ALCEDO Vsetín Mgr. Pavla Bartoně
dne 26. 6. 2012.
Mgr. Jana Motyčková
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Zprávy a informace z farnosti
Z liturgického kalendáře:
Ne 2. 9.
22. neděle v mezidobí –
mše sv. za školní mládež
Pá 28. 9.
Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, hlavního patrona metropolitního chrámu
v Olomouci a celé arcidiecéze olomoucké – doporučený svátek; výroční
den jmenování mons. Jana Graubnera
arcibiskupem – 1992
Ne 14. 10.
28. neděle v mezidobí – patrocinium sv. Diviše – hornolhotské hody
Ne 28. 10.
30. neděle v mezidobí – státní svátek – konec letního času
Ne 25. 11.
Slavnost Ježíše Krista Krále
– konec liturgického roku
14.10. na hornolhotské hody při
obou mších svatých bude sbírka
na dostavění kostela v Dolní Lhotě.

Ze života sv. Diviše
Svatý Diviš, francouzsky Denis, byl jedním ze sedmi věrozvěstů, biskupů, které
ve 3. století poslal papež Fabián do Galie. Diviš si za sídlo vybral Lutécii, což
není nic jiného než Paříž. Byl tedy prvním
pařížským biskupem. Působil zde pravděpodobně od roku 245 až do své smrti
kolem roku 260. Byl sťat spolu se svými
dvěma kněžími – Rustikem a Eleutheriem na kopci vzdáleném 6 km od ostrova
na Seině, kde žil. Tato hora byla na počest
jeho mučednictví nazvána Mont Martre
(Hora mučenická). Sv. Jenovéfa tam zbudovala kapli. Král Dagobert nad jeho hrobem založil opatství Saint – Denis, které
od doby sv. Ludvíka IX., jenž klášter rozšířil, až do francouzské revoluce sloužilo
jako pohřebiště králů.
Sv. Diviš byl zobrazován s uťatou hlavou
ve svých rukou. Z doby Karla IV. pochází jeho obraz v památné kapli sv. Kříže
na Karlštejně. V roce 1353 získal Karel
IV. pro svatovítskou katedrálu bohatou
sbírku ostatků svatých, včetně drobné
relikvie sv. Diviše. Patří také ke skupině
14 svatých pomocníků.

Společné mše svaté
ve farnosti Horní Lhota:
Za školní mládež – začátek nového školního roku – neděle 2. 9.
Za členy Živého růžence
– každou sobotu vždy
po prvním pátku v měsíci.
Na mše svaté pro rok 2013
se bude zapisovat:
- v Horní Lhotě – čtvrtek 22.11.
- v Sehradicích – pondělí 26.11.
Sbírky nařízené arcibiskupstvím:
- na misie – 21.10.
- na Charitu – 18.11.
Místní knihovna při OU Dolní Lhota:
Přijďte si vypůjčit knihy každé pondělí
od 16.00 do 18.00 hod.
Knižní fond byl rozšířen také o křesťanské knihy z nakladatelství Portál a Karmelitánské nakladatelství.
Dobrá kniha je přítelem člověka.
Zveme zvláště mladé čtenáře.
Václav Ulrich, místostarosta

Fotbalisté Dolní Lhoty vstoupili do nové sezony
Osmým místem a ztrátou 29 bodů na postupující Jaroslavice
zakončili dolnolhotští fotbalisté sezonu 2011/2012. V ní dokázali
nasbírat 36 bodů za 10 výher, 6 remíz a 10 proher. Nejlepším
střelcem dolnolhotského týmu za uplynulou sezonu se stal Daniel Lysák, který vstřelil 8 branek. Celkem jich Dolní Lhota dala
47 a 57 gólů skončilo v naší síti. Po skončení sezony došlo v hráčském kádru k několika změnám. Na brankařském postu vystřídal Michala Dobeše, který zde působil na hostování ze zlínské
Tescomy Petr Holásek. Dalšími posilami jsou Milan Klein, Miroslav Pastorek a Ján Nosál. Do nové sezony Dolní Lhota vstoupila zápasem s Veselou, které podlehla 2:1. Další utkání se hrají
až po uzávěrce tohoto čísla.

Soupiska na sezonu 2012/2013:
Brankaři: Holásek Petr
Hráči: Brostík František, Deml Patrik, Doruška Přemysl,
Hovězák Petr, Klein Milan, Kozubík Leoš, Križko Petr, Lysák
Daniel, Martinec Tomáš, Martinka Pavel, Masař Dominik, Nosál
Ján, Pastorek Miroslav, Pleša Luděk, Remeš Ondřej, Repatý Petr,
Šenovský Jan
Fotbal v Dolní Lhotě reprezentují také dorostenci a žáci. 11 výher, 10 proher a 3 remízy - taková je bilance našich žáků, kterým po 24 odehraných zápasech patří pátá pozice. Nejlepším
střelcem se s 21 brankami stal David Kúdela. Dorostenci ve své
premiérové sezoně obsadili sedmé místo, když v 16 zápasech
nasbírali 10 bodů za 2 výhry a 4 remízy. Letošní sezonu začínají
až o dva týdny později než „A“ mužstvo.
Nejnovější informace, kompletní výsledky, statistiky, soupisky, kalendář letošní sezony i obsáhlé fotogalerie ze zápasů
Dolní Lhoty na http://fotbal.dolni –lhota.cz
Fotbal Dolní Lhota také na Facebooku!
Máte účet na facebooku a nejste ještě ve skupině TJ Dolní Lhota? Připojte se i Vy k fanouškům dolnolhotského fotbalu.
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Kompletní rozlosování sezony 2012/2013 podzim:
1. kolo: Veselá A - Dolní Lhota NE 12.08.2012 16:30
2. kolo: Dolní Lhota - Újezd SO 18.08.2012 16:30
3. kolo: Kostelec - Dolní Lhota NE 26.08.2012 16:30
4. kolo: Dolní Lhota - Napajedla B SO 01.09.2012 16:30
5. kolo: Tlumačov - Dolní Lhota NE 09.09.2012 16:00
6. kolo: Dolní Lhota - Vysoké Pole SO 15.09.2012 16:00
7. kolo: Kašava A - Dolní Lhota NE 23.09.2012 15:30
8. kolo: Dolní Lhota - Lípa SO 29.09.2012 15:30
9. kolo: Bratřejov A - Dolní Lhota NE 07.10.2012 15:00
10. kolo: Sehradice A - Dolní Lhota SO 13.10.2012 14:30
11. kolo: Dolní Lhota - Nevšová A SO 20.10.2012 14:00
12. kolo: Ludkovice - Dolní Lhota NE 28.10.2012 14:00
13. kolo: Dolní Lhota - Bylnice SO 03.11.2012 13:30
14. kolo: Dolní Lhota - Veselá A SO 10.11.2012 13:30
David Máčala
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Myslivecké sdružení Horní – Dolní Lhota
Myslivecké sdružení Horní – Dolní Lhota hospodaří na výměře 984 ha, přibližně polovina je pole a les v nadmořské výšce
280 – 550 m. Myslivecké sdružení vzniklo v roce 1966 a v současné době má 18 členů.

Složení výboru mysliveckého sdružení:
předseda – Uher Miloslav
místopředseda – Urubek Roman
myslivecký hospodář – Vojtěšek Antonín
finanční hospodář – Brunik Daniel ml.
jednatel – Maňas František
předseda revizní komise – Tesař Petr
Členové mysliveckého sdružení jsou:
Brunik Daniel st., Valášek Jiří,
Žáček Stanislav, Martinec Josef,
Kovář Miloslav, Vojtěšek Jindřich,
Polášek Miroslav, ing. Andrýsek Petr,
Latinák Petr, Kučera František,
Pavelka Jan a Odehnal Václav.
V letech 1978 – 1992 bylo MS součástí sloučeného MS Olšava
Sehradice a poté se znovu osamostatnilo. Má dobré podmínky
pro chov zvěře drobné i spárkaté. Podařilo se udržet divokou populaci bažanta (loví se cca 15 ks ročně) i zajíce (lov asi 20 ks ročně). Nejvíce je zastoupena zvěř srnčí a mufloní, kde za poslední
období bylo uloveno několik medailových trofejí muflona. Tak
jako všude i u nás se zvýšil stav černé zvěře. V posledních letech
se v naší honitbě vyskytuje taky zvěř jelení a dančí. V letošním
roce byl zaznamenán výskyt medvěda hnědého.
Každoročně se v honitbě provádí barvářské a lesní zkoušky psů
malých plemen.
Za velký úspěch považujeme rekonstrukci myslivecké chaty
v Dolní Lhotě, která slouží pro potřeby myslivosti i pro širokou
veřejnost. Naše MS má velmi dobré vztahy s obecním úřadem.
Společnou akcí je KOŠT SLIVOVICE a ZVĚŘINOVÉ HODY.
Rovněž již řadu let pořádáme každoročně pro děti v měsíci
červnu v rámci akce ČERVEN MĚSÍC MYSLIVOSTI A OCHRANY
PŘIRODY mysliveckou olympiádu. Hlavní náplní této soutěže, které se účastní průměrně 60 dětí ve 3 věkových kategoriích, je poznávání zvěře v přírodě, její ochrana a lov, znalosti
botaniky a částečně také sportovní zdatnost.

V roce 1994, 2003 a 2008 pořádalo naše MS OKRESNÍ CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ ulovené zvěře, kterou mimo
jiné navštívili také nejvyšší představitelé naší organizace v čele
s předsedou ČMMJ p. profesorem ing. Josefem Hromasem, CSc.,
který v letošním roce zemřel.
Naše MS má ale i některé problémy, které se snaží řešit. Celou naší honitbou prochází silnice II. třídy, na které nachází smrt
mnoho druhů spárkaté i drobné zvěře. Tomuto se snažíme zabránit instalací pachových ohradníků. Tato akce není levná jak
po finanční stránce, tak i po materiální a v neposlední řadě také
fyzické. Bohužel někteří nezodpovědní občané nám toto zařízení
poškozují a dokonce i odcizují. Pro monitorování pohybu zvěře
v naší honitbě jsme zakoupili fotopast, která nám byla v letošním roce odcizena v katastru obce Horní Lhota.
Nakonec bychom chtěli požádat občany, kteří navštěvují přírodu, aby se chovali ohleduplně především proto, že příroda je domovem zvěře. Motorky, čtyřkolky, cykloturistika a volně pobíhající psi zvěř stresují a v klidových zónách i ohrožují. Obzvlášť
závažná situace nastává v jarních měsících, kdy se rodí nejvíce
mláďat.
Děkujeme občanům za pochopení
MS Horní – Dolní Lhota

Hasiči v první polovině roku
Sbor dobrovolných hasičů na prahu roku 2012 čítá 43 členů.
33 mužů, 8 děvčat a 2 mladí hasiči do 18 let. Počet členů se během let neustále mění. Ne každý, kdo se přihlásí, vytrvá. Členství
kromě práce nepřináší žádné materiální výhody. Největší problém dlouhodobě přetrvává v práci s mládeží. V létě v r. 2009
se naposledy sešlo družstvo žáků a o rok později stejný osud
potkal družstvo děvčat. A tak se neustále zaobíráme otázkou,
jak získat do sboru mladé nástupce. Pro žákovské družstvo vlastníme kompletní vybavení pro požární sport na dobré úrovni.
Ale se získáváním a výchovou mládeže má problémy velká většina sborů, nejen my. Na okresní soutěž v PS v Drnovicích se přihlásila jen 3 družstva žáků z 8 sborů našeho okrsku. V červnu
bylo založeno a několikrát se sešlo smíšené družstvo nejmladších žáků. Zájem projevili i někteří jednotlivci z řad starších žáků.
Na založení družstva je jich zatím málo. Preferujeme 8 a více členů. Tak snad se bude situace zlepšovat.

Letos přijetím dvou nových členek se podařilo obnovit činnost družstva žen. Jejich první vystoupení v obměněném složení
se uskutečnilo na soutěži okrsku v Drnovicích. Z pěti družstev
skončily 3. a dosáhly dosud nejrychlejšího času v požárním útoku. Škoda, že se jim předvedený výkon nepodařilo zopakovat
v okresním kole v Březové, kde se umístily 5 ze 7.
Mužům se letos vůbec nedaří. V soutěži okrsku skončili
6. po nevydařeném požárním útoku. Stejná smůla je provází
i na pohárových soutěžích. Ze šesti startů jenom jednou splnili
úkol a byli započítáni do celkového pořadí.
Aktivní jsme i v jiných oblastech. Nejnáročnější pořádanou
společenskou akcí roku je Hasičský ples. Letos byl 21. v pořadí.
Díky své dobré pověsti a úrovni si za ta léta našel slušnou řádku
i přespolních příznivců. Zejména z Horní Lhoty. Pravda, pamatuje i lepší časy, ale to už je asi úděl většiny v současné době
konaných kulturních akcí.
Pokračování na straně 6
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Pokračování ze strany 5
Koncem dubna pořádala Komunitní škola T.R.N.K.A. brigádu
na úklid potoka. Tento nápad se nám zalíbil a slušnou účastí jsme
jej podpořili.
Do povědomí občanů se dostáváme i spoluprací s občanským
sdružením Liga proti rakovině Praha. Je to pomoc při organizování sbírky s názvem Květinový den, která má tři hlavní cíle
– nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podpora vzdělávání a onkologického výzkumu. Letos jsme
se zapojili po třetí. V této činnosti patříme mezi hasiči za průkopníky. Jen pro zajímavost. SH ČMS sdružuje 7831 SDH. V roce
2011 se do sbírky zapojilo 88 SDH, letos jen 67. To, že se řadíme
k této skupince, je zásluhou Vaší ochoty přispět na léčbu tohoto
onemocnění. Za což Vám pořadatel sbírky moc děkuje.
Nesmím zapomenout ani na naši účast na 19. mezinárodní hasičské pouti na Svatém Hostýně, na slavnostní mši svaté
u příležitosti oslav sv. Floriána v kostele v Horní Lhotě a 18. Hasičské pouti v Provodově. Tyto slavnosti dlouhodobě a pravidelně navštěvujeme.

Poslední červnovou sobotu pořádalo na novém hřišti KRPŠ
při ZŠ Dolní Lhota a DDM Luhačovice sportovní odpoledne
pro děti. Zde se představilo družstvo mužů s ukázkou požárního útoku a premiérově na veřejnosti také naše přípravka. Ta se,
stejně jako dospělí, předvedla za pomoci zkušených s požárním
útokem. Byla radost pohledět, s jakým nasazením se toho děti
zhostily. Zájemci si mohli vyzkoušet malou ruční stříkačku džberovku, se kterou se hasí v nepřístupných terénech, na půdách
a podobně.
Událostí několika posledních desítek let je nákup nového,
speciálně vybaveného hasičského automobilu. K tomuto kroku
bylo nutné přistoupit, protože již několik let máme na stávající
Avii jenom jednoho řidiče a toto vozidlo staré 32 let dosluhuje.
Obec proto požádala Zlínský kraj o přidělení dotace na nákup
dopravního automobilu. Této žádosti bylo vyhověno a za nemalého přispění obce bude zakoupen speciálně upravený Volkswagen Crafter. Do toho bude namontována hasičská vestavba.
Ale o tom až příště.
Josef Hubáček, starosta SDH Dolní Lhota

Komunitní škola T.R.N.K.A.

Komunitní škola T.R.N.K.A.

KDO JSME…
 JSME OBČANSKÉ SDRUŽENÍ, KTERÉ NABÍZÍ A PODPORUJE AKTIVITY V RÁMCI
VĚKOVÉ KATEGORIE 1 – 99+ PRO OBČANY DOLNÍ LHOTY A OKOLNÍCH OBCÍ
SMĚŘUJÍCÍ K AKTIVNÍMU PROŽÍVÁNÍ VOLNÉHO ČASU, KE
VZDĚLÁVÁNÍ A VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
KAM JDEME…

NA VALNÉ HROMADĚ 14.12.2011
BYLA ZVOLENA RADA SDRUŽENÍ V TOMTO SLOŽENÍ:
Mgr. Jarmila Machalíčková

předsedkyně sdružení

Mgr. Jana Motyčková

místopředsedkyně sdružení

Mgr. Ivana Grácová

člen rady

Petra Remešová

člen rady

Martina Dolanská

člen rady

 CHCEME ZAPOJOVAT DĚTI, MLÁDEŽ, OBČANY V PRODUKTIVNÍM VĚKU, OBČANY 50+ I SENIORY DO DĚNÍ
VE ŠKOLE I V OBCÍCH
 CHCEME NABÍZET A PODPOROVAT VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ, VYTVÁŘET A ZAJIŠŤOVAT PROGRAMY NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI
OBČANŮ
 CHCEME POMÁHAT ZABEZPEČOVAT KULTURNÍ, SOCIÁLNÍ A REKREAČNÍ POTŘEBY MÍSTNÍCH OBČANŮ
Kontakt: www.trnka-skola.cz, Ĕ 776 577 901
DĚKUJEME OBCI DOLNÍ LHOTA
ZA PODPORU, FINANČNÍ POMOC,
BEZPLATNÝ PRONÁJEM TĚLOCVIČNY
A KLUBOVNY PRO SETKÁVÁNÍ KLUBU MAMINEK
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„Pojďme se učit v naší komunitní škole!“

Od července 2012 do října 2013 jsme partnery projektu Národní sítě venkovských komunitních škol „Pojďme se učit v naší
komunitní škole!“ www.branaprovenkov.cz
Celkem je do projektu zapojeno 6 partnerů z 5 krajů České republiky. Dalšími partnery projektu jsou KŠ Bory, KŠ Švihov,
KŠ Starý Jičín, KŠ Krok za krokem a KŠ Rosice.
Cílem projektu je rozšířit občanské vzdělávání ve venkovských
komunitních školách (VKŠ) a ukázat cestu dalším zájemcům
z venkova. VKŠ pro celoživotní učení jsou zakládány ve vesnicích,
kde je ztížena dostupnost dalšího vzdělávání dospělých. Svou
činností přispívají kromě vzdělávání také k rozvoji spolupráce
a komunikace v obcích a vytvářejí další vhodné podmínky pro
aktivní trávení volného času dětí, mládeže, dospělých i seniorů.

V rámci projektu nabídneme v naší Komunitní škole T.R.N.K.A.
vzdělávání v těchto oblastech: Moje jedinečná obec, Kým jsem
a kam jdu (mládež), Včelařství, zdroj medu, zdraví a relaxace,
Buďme aktivními rodiči, Dobrovolnictví, Učme se učit.
Kurzy využívají efektivní
formy a metody vzdělávání dospělých jako jsou hra,
, učení při práci, aktivní
učení, dramatická metoda (hraní rolí). Část z nich
je distančních ve formě
e-learningu. Více na našich webových stránkách
www.trnka-skola.cz
Těšíme se, že se s Vámi
v některém z kurzů brzy
setkáme a společně se budeme ubírat cestou nového
poznání, nových zážitků
a zkušeností…
Další aktivitou je festival komunitních škol, který se uskuteční na přelomu kalendářního roku s účastí rozhlasu, televize
a dalších médií.
Před závěrem projektu partneři uspořádají ve svých vesnicích
Dny učících se obcí.
Pro propagaci občanského vzdělávání slouží plošná reklamní kampaň.
Mgr. Jarmila Machalíčková

Luhačovský potok – čistý potok
Luhačovský potok pramení a protéká pod Vizovickými vrchy
(613 m n. m.). Po překonání největších moravských lázní Luhačovic se u Újezdce (250 m n. m.) vlévá do Olšavy. Olšava pramení
nad Pitínem a vlévá se u Kostelan na Moravě do řeky Moravy.
Podle vodopisu má Luhačovský potok délku 24 km. Tento potok má dva názvy, Luhačovský potok a Šťávnice. Podle mapy
z roku 2004 Šťávnice pramení ve žlebech pod obcí Loučka
(418 m n. m.). Luhačovský potok pramení pod hřebenem Vizovických vrchů ve žlebu strmého kopce (613 m n. m.). Pod Křešovem vtéká do Šťávnice. Jiné mapy uvádí potok pod společným
názvem s pramenem Luhačovského potoka.
Dalším blízkým přítokem je Horní Olšava, pramenící ze severní
strany kopce Klokočí (622 m n. m.) a jižně od Slopného vtéká
do Luhačovského potoka. Mezi Sehradicemi a Slopným vtéká
Hájový potok a v Dolní Lhotě se připojuje hornolhotská Olše.
Pod Martincovým mlýnem Petrůvka, v Luhačovicích Pozlovský
potok a nakonec na okraji Biskupic Ludkovický potok. Všechny
tyto jmenované i ty nejmenované drobné přítoky s místními názvy tvoří povodí o rozloze 143 km2.
Ke zdroji dobré vody se vždy stahovali lidé jako k nezbytné
lidské potřebě a také jako ke zdroji energie. V dnešní době, jak
se zdá, je lidem spíše na obtíž. Stává se z ní odpadní trať, v níž
končí vše. Výkaly, plechovky s barvami, pneumatiky, starý sporák a PET láhve s věrným sáčkem na každém hrázném stromě.
Díky odkanalizování obcí Slopné, Sehradice, Horní a Dolní Lhoty
se potok zbavil fekálií.

Letos na jaře se v obci Dolní Lhota sešli nadšenci, kteří napříč vyznáním, věkem a rasou, pod hlavičkou Komunitní školy
T.R.N.K.A., za přispění SDH Dolní Lhota a Rumpoldu částečně
zbavili potok odpadků. Bylo toho dost! Všem zúčastněným děkujeme! Věříme, že tato letošní očista nebyla poslední, ale také,
že se množství odpadu zmenší snahou každého z nás. Doufáme,
že se k tomuto postoji připojí i obyvatelé ostatních obcí, aby náš
boj s odpadky nebyl marný.

V naší obci se Luhačovskému potoku říká zkráceně Potok
či Říka. Co naše Říka říká tobě?!
Karolína Váňová

www.dolni-lhota.cz
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Traktorista Koudelka ve Vlachovicích
Jistě ho všichni znáte, má vlastnoručně doma vyrobený traktor, se kterým se zúčastnil Srazu traktorů 15. září 2012 ve Vlachovicích. Byl to jeho první sraz, tak se na
to důkladně připravil, a osobně mohu potvrdit, že přípravám věnoval nemalé úsilí.
To by nebyl Radek, aby nepřišel s něčím originálním a úsměvným. Za svůj traktor
usedl jako František Koudelka z STS Chvojkovice Brod, a protože je to dost „slušnéj
oddíl“, tak logo na montérkách a masce traktoru bylo samozřejmostí.
Radek Hovězák, alias František Koudelka, nezapomněl ani na radionku, aby v celé
parádě představil svůj traktor, na kterém pracoval od r. 1991 a postupně ho „dopiloval“ ke své spokojenosti, jak potvrdil i v rozhovoru pro Zlínský deník.
Radku, děkujeme za reprezentaci naší obce, a ať Ti traktorek hodně dlouho slouží.
Plešová Anna

Důležitá telefonní čísla

Svoz odpadu

Jednotné tísňové číslo

Ĕ 112

Komunální odpad:

každé sudé pondělí

Hasiči

Ĕ 150

Plasty – pytle:

18.9., 16.10., 20.11., 18.12.

Městská policie

Ĕ 156

Papír – pytle:

4.9., 6.11.

Policie ČR

Ĕ 158

Nebezpečný odpad

29.10.

Záchranná služba

Ĕ 155

Česká pošta s.p.
Dolní Lhota u Luhačovic
Dolní Lhota 129, Ĕ 577 100 169
Po

8:00 – 11:00

13:00 – 15:00

Út

8:00 – 11:00

13:00 – 15:00

St

8:00 – 11:00

13:00 – 16:15

Čt

8:00 – 11:00

13:00 – 15:00

Pá

8:00 – 11:00

13:00 – 15:00

Obecní úřad Dolní Lhota
Dolní Lhota u Luhačovic
Dolní Lhota 129, Ĕ 577 138 038
Po

8:00 – 15:00

Út

8:00 – 15:00

St

8:00 – 16:30

Čt

8:00 – 15:00

Pá

8:00 – 12:00

Městský úřad Luhačovice
ů Adresa:
Město Luhačovice, nám. 28.října 543, 763 26 Luhačovice
Elektronická podatelna:
- pro elektronicky podepsané zásilky:
e-podatelna@mesto.luhacovice.cz
- pro ostatní zásilky:
podatelna@mesto.luhacovice.cz
Ĕ 577 197 411, K 577 197 425
ID datové schránky: m35bcw4
Detašované pracoviště:
- Odbor sociální, - Živnostenský úřad
ů Masarykova 137
Úřední hodiny:
pondělí, středa: 7:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00
http://www.mesto.luhacovice.cz/1399-kontakty

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Zlk
Územní odbor Zlín, Obvodní oddělení
ů Uherskobrodská 877, 763 26 Luhačovice
Sekretariát: Ĕ 974 666 751
V případě nepřítomnosti volejte linku 158

!

V příštím čísle zde najdete
ordinační hodiny lékařů v Luhačovicích.

Pranostiky
Pranostiky pro celé období – pro podzim, který začíná podzimní rovnodenností kolem 23. září a končí zimním slunovratem – 21. prosince

 Babí léto - léto na odchodě.
 Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
 Jakmile se ukazuje polní myš,
že máš o dřevo se starat, víš.

 Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
8

 Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
 Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
 Utni z buku třísku: je-li suchá, bude zima tuhá;
je-li však vlhká, bude zima mokrá.

Zdroj: Pranostiky
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