Zpráva o činnosti spolku SKS Dolní
Lhota v roce 2021
Úvod
Sportovní a Kulturní spolek Dolní Lhota z.s. se sídlem v Dolní Lhotě (dále
jen SKS) vznikl jako organizace zastřešující pořádání sportovních a
kulturních akcí v naší obci. Heslem spolku je „budujeme komunitu“ a to se
nám daří naplňovat. Hlavní myšlenkou je umožnit občanům Dolní Lhoty a
přilehlých obcí, aby se na akcích poznávali, sdružovali, sportovali,
rozvíjeli komunitní život a aktivně se zapojovali.
Vše začalo první akcí, cyklistickým závodem Dolnolhotský BAJK, jež
byla vymyšlena a zorganizována partou nadšenců, ke kterým se také
připojilo mnoho ochotných místních obyvatel a Kulturní komise naší obce.
Pro velký úspěch Bajku, a zájem lidí o sport obecně, se spolek rozhodl pro
organizaci dalších akcí na území naší obce.
Spolek má nově založený transparentní účet vedený u KB, kde je možno
sledovat finanční aktivity jako jsou dary a jiné výdaje.

Dolnolhotský BAJK
V roce 2021 proběhl druhý ročník tohoto závodu. Akce měla opět velký
úspěch a pro pořádání byla získána podpora celé řady sponzorů i okolních
obcí. Díky tomu se podařilo akci úspěšně zorganizovat a zafinancovat.
Akce se zúčastnilo více než 170 závodníků, z toho 93 v dětských
kategoriích včetně nejmenších předškoláků na odrážedlech. Vstup na akci
byl pro diváky zdarma, stejně tak jako registrace pro děti do 14 let ve
všech dětských závodních kategoriích. Hlavním cílem je motivovat děti ke
sportu, vést je k aktivitě už od malička, a proto na akcích pořádaných SKS
děti ve věku do 14 let registrační poplatky platit nebudou.
Když vezmeme závodníky i diváky, pak celkem se této akce zúčastnilo
přes 300 lidí.
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat všem, kteří nám s pořádáním akce
vyšli vstříc, podali pomocnou ruku a pomohli zejména sponzorsky.
Náklady na Bajk, díky profesionální organizaci, jsou dost vysoké a bez
sponzorů, partnerů příspěvků členů našeho spolku by se akce nedala
zorganizovat. Velké díky patří zejména organizaci TJ Sokol Dolní Lhota za
poskytnutí perfektního zázemí v areálu hřiště a obci Velká Polom za
zapůjčení stanů a příslušenství.
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Dolnolhotský Škrpál
Spolek na začátku podzimu roku 2021 navázal další povedenou akcí, která
vychází z tradice pochodů kolem obce a byla i v minulosti nazvána
Dolnolhotský Škrpál. Akce byla nejen sportovní, ale zároveň byla
zakončená kulturní částí, kde se díky skupině Perunic (Dolnolhotský
bubenický soubor pod vedením Dalimila Závackého) podařilo velmi
elegantně napojit na tradici významné akce s názvem Dolnolhotský Buben,
která se v naší obci v minulosti konala pod taktovkou Vládi Kovala a Zlaty
Holušové. Buben byl velmi zvučný a populární festival, který pak později
přerostl v monstrózní festival Colours of Ostrava.
Na Škrpálu, kromě hudebních vystoupení skupiny Beat-Off z Bítova, byl
pro účastníky připraven doprovodný program v podobě soutěží pro děti a
jiných atrakcí, které připravily další organizace a spolky působící v rámci
naší obce nebo v blízkém okolí.
Níže jmenovaným patří náš velký dík:
•
SDH Dolní Lhota
•
Hospůdka Mokřinka
•
Lesy ČR
•
Obec Velká Polom
•
Fajné Hospodářství Bartonec / Český Svaz Včelařů

•
Farma Máchovi, Statek modrého jednorožce/FOR HELP – Autismus
z.s.
•
1. Judo Club Baník Ostrava
•
Sponzoři z řad místních podnikatelů
Akce se zúčastnilo něco málo přes 200 „škrpálistů“, z toho zhruba 80 v
dětské kategorii.
Vstup na akci byl pro děti i diváky zdarma. Dospěláci a ti, kteří si chtěli
užít pochod s kvalitním občerstvením, si zaplatili symbolické zápisné ve
výši 50,- Kč. Toto zápisné obsahovalo jídlo a nápoj + něco na památku.
Akce se zúčastnilo nejméně 350 lidí a to nejen z řad účastníků pochodu,
ale také občanů, kteří si přišli užít pohodový den s dobrým jídlem, pitím a
fajn muzikou.
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Dolnolhotský Kobzol
Konec roku se blížil a tak jsme si řekli, že bychom mohli připravit ještě
jednu akci na přivítání podzimu. Na konci října SKS zorganizoval akci s
názvem Dolnolhotský Kobzol. Tato akce byla zaměřená zejména na rodiče
s dětmi a milovníky dýňového koláče a jiných pochutin. Jednalo se tedy
především o kulturní akci, kde kromě soutěží pro děti a soutěže o nejlepší

dýňový koláč proběhl i koncert živé hudby a soutěž s názvem Chilli
Zombie.
Soutěže o nejlepší dýňový koláč se zúčastnilo 7 soutěžících, kteří upekli
opravdu skvělé dobroty a návštěvníci akce mohli ochutnat to nejlepší od
místních šikovných amatérských cukrářek i cukrářů.
Vstup na akci byl zdarma a odhadem se na Kobzolu potkalo něco kolem
200 lidí z Dolní Lhoty i okolních vesnic.
Děkujeme tímto SDH Dolní Lhota za poskytnutí areálu. Děkujeme také
sponzorům – Farmě Máchovi a Veselé Farmě, dále pak ochotným lidem,
kteří se podíleli na organizaci a všem návštěvníkům za hojnou účast.
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Další realizované akce v roce 2021
Z kraje roku 2021 spolek krátce po svém vzniku daroval občanům obce
Dolní Lhota v seniorském věku 400 respirátorů FFP2, které zakoupil
z příspěvků svých členů.
Členové spolku také v průběhu podzimu podpořili další místní akce:
Dožínky, Úklid odpadků v naší obci podél ulice Kyjovická a Potravinovou
sbírku.
Ve spolupráci se spolkem pak měla proběhnout ještě další akce nazvaná
Večer pro ženy, ta se však vzhledem k vládním omezením nekonala.
V roce 2021 proběhly s podporou SKS také tři menší akce zaměřené
zejména na sbližování občanů žijících na ulici Podevsí. Tyto akce proběhly
formou setkání u ohně s živou hudbou.

Co plánujeme v roce 2022
V roce 2022 má spolek v plánu opět zorganizovat minimálně tři větší akce
- Bajk, Škrpál a Kobzol. Obec Bítov projevila zájem o spolupráci při
pořádání Škrpálu, čehož si nesmírně vážíme, a trasa pochodu bude v roce
2022 směřovat právě do Bítova, takže se máte na co těšit :-).
Kromě toho budeme dále podporovat aktivity zaměřené na setkávání
občanů a budování místní i přespolní komunity. Pokud se chce kdokoliv
z občanů Dolní Lhoty zapojit, přidat k nám, podat pomocnou ruku, je
vítán. Totéž platí i pro okolní obce a přespolní spolupráci vítáme.
Jedním z naplánovaných projektů na jaro je stavba dřevěného turistického
posezení v místě zvaném Vlčí kout, které se nachází mezi obcemi Čavisov
a Klimkovice po cestě do lázní. Na tomto místě se nacházelo staré shnilé
posezení, které se letos definitivně rozpadlo. Na vlastní náklady,
v koordinaci s Lesy ČR, jsme tuto dezolátní stavbu odvezli, zlikvidovali, a
po dohodě s Lesy ČR budeme budovat nové útočiště pro turisty, cyklisty a
houbaře aby zde našli zázemí, když si budou chtít dát svačinu, nebo se
schovat před nevlídným počasím. Na stavbu posezení v hodnotě cca
15.000 Kč nám z obecních dotací přispěla obec Čavisov částkou 3000 Kč,
za což velice děkujeme. Zbylou sumu hradí členové spolku ze svých
vlastních prostředků.
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