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Letní kina.
V měsíci srpnu vás zveme na promítání dvou filmů v kulturním areálu Kamenité
a to:
- v pátek 2.8.2019 na film ŽENY V BĚHU
- v pátek 23.8.2019 na film PO ČEM MUŽI TOUŽÍ.
Areál bude vždy otevřen od 19.30 hod., začátek promítání bude po setmění, vstup
zdarma, možnost zakoupení občerstvení.
Prosíme všechny zájemce o letní kino, zvláště ty, kteří nejsou zapojeni do systému
sms zpráv, aby si vždy v den promítání ověřili na webu obce, zda se promítání
koná.
Praktický lékař MUDr. Lenka Carbolová Raškovice.
Z důvodu dovolené bude ordinace MUDr. Carbolové uzavřená v době od 12.8.16.8.2019 a dále ve dnech 2.9. – 6.9.2019.
Zastupující lékař po dobu nepřítomnosti - MUDr. Milan Crha, praktický lékař –
Morávka, telefon: 558 691 066.
Ordinace MUDr. Marie Mácové s.r.o. Raškovice.
V době od 15.7.2019 do 26.7.2019 čerpání řádné dovolené. V naléhavých
případech je zajištěn zástup v dětském středisku v Dobré – tel. č.: 603 581 000.
Přijďte se pobavit na Kulturní den SOPM.
I v letošním roce pro všechny občany připravuje Sdružení obcí povodí Morávky
tradiční Kulturní den SOPM.
Termín: 11. srpna 2019 v kulturním areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách.
Od 15 hodin si poslechnete LAM TRIO – hraje pohodový jazz a swing a české
evergreeny 30. a 40. let 20 století. Od 16.15 hodin vystoupí imitátor z Ostravy –
Petr Stebnický. Od 17.00 hodin bude hrát folk rocková kapela F-M Band
z Frýdku-Místku.
Občerstvení bude zajištěno. Vstup zdarma. Akce se koná za každého počasí. Více
na plakátech a stránkách obce.

Krajské sportovní hry seniorů
„Neseďme za pecí, vždyť sport utuží zdraví přeci!“ To si řeklo 15 kamarádů seniorů a přihlásilo se na Krajské sportovní hry, které se tentokrát konaly v Třinci
dne 29.5.2019. Zájem o tyto hry byl obrovský, z celého kraje se přihlásilo 400
účastníků a to je co říct. Na seniory čekaly specifické disciplíny jako např. běh
s kolečkem a zátěží kolem mety, běh s tenisovou raketou a míčkem na ní, hod do
koše, šipky, balobal, běh na 60 a 40 metrů a mnoho dalších. Jak Krajská rada
seniorů, odbor sportu, tak i město Třinec se s přípravou a organizací „popralo“
na jedničku s hvězdičkou. Seniorům bylo také po sportovních aktivitách
umožněno uvolnit svaly v místním plaveckém bazénu. Paní primátorka města
Třince RNDr. Věra Palkovská osobně všechny účastníky přivítala a následně se
zúčastnila závěrečného ceremoniálu s předáváním medailí. Našla si čas na seniory
i přesto, že její pracovní nasazení je časově náročné.
Pro seniory z Vyšních Lhot byly sportovní hry úspěšné. Získali 4 medaile –
2 zlaté, 1 stříbrnou a 1 bronzovou: Tóthová L., Tóth J., Carbol M. Za to jim patří
dík, jak uvedeným medailistům, tak i všem zúčastněným, že úspěšně
reprezentovali naši obec. Díky.
Za Senior klub Vyšní Lhoty napsala Milena Zielinová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VYŠNÍ LHOTY
Vás srdečně zve na 24. ročník soutěže:

„O putovní pohár hory Prašivé“
v požárním útoku,
která je zároveň VIII. kolem 15. ročníku Beskydské ligy
Soutěž se uskuteční 27. července 2019 v kulturním areálu
Kamenité ve Vyšních Lhotách
Kategorie: muži, ženy.
Začátek:
13:00 hod.
Zajištěno bohaté občerstvení.

Přijďte podpořit naše týmy v konkurenci nejlepších týmů našeho
kraje!
Soutěž se uskuteční za přispění sponzorů:
Obec Vyšní Lhoty, Hyundai Motor Manufacturing Czech, Fronius ČR, DCom,
Bison, Pivovar Radegast, Jiří Kokoř - Projížďky v OT-64 a Raškovice.net

DEN OBCE VYŠNÍ LHOTY
Obec Vyšní Lhoty ve spolupráci s kulturním výborem obce Vás srdečně zve na
Den obce Vyšní Lhoty, který se bude konat v sobotu

24.srpna 2019 v kulturním areálu Kamenité ve Vyšních Lhotách.
Program: 14.00
14.30
15.30
17.00
18.30
20.00

Zahájení
Maxim Turbulenc – muzika, zábava, show
Magda Malá – sólová a muzikálová zpěvačka pro děti
i dospělé
Eva a Vašek – lidové písně, country
Martin Chodúr – zpěvák, skladatel, textař
Spectrum – hudební skupina pro všechny generace,
k tanci i poslechu, pop, rock, disco, taneční hudba

Atrakce pro děti i dospělé:
trampolína, skluzavka, jízda na ponících, malování na obličej, laserová střelnice,
požární technika, stánek s kosmetikou AVON včetně líčení

Občerstvení zajištěno.
Akce se koná za každého počasí.

Vstup zdarma.

Knihovna Vyšní Lhoty.
Knihovna ve Vyšních Lhotách bude v době od 22.7. - 1.8.2019 z důvodu čerpání
dovolené uzavřena.
Od 6.8.2019 bude opět knihovna otevřena – vždy úterý a čtvrtek 16.00 - 18.00
hodin.
Mobilní rozhlas.
Vážení občané,
obec má zaveden mobilní rozhlas, díky kterému budete vždy včas informováni
formou sms nebo e-mailových zpráv. Někteří občané již tuto službu využívají,
avšak dle zjištění je ještě mnoho těch, kteří o této službě nevědí.
Proto znovu informujeme, že se můžete do služby mobilního rozhlasu rovněž
ZDARMA zaregistrovat na internetu přes registrační formulář na adrese
https://vysnilhoty.mobilnirozhlas.cz nebo osobně na obecním úřadě.

Informace SmVaK Ostrava, a.s.:

Odpovědně k likvidaci odpadních vod z domácností!
Mezi lidmi panují značné nejasnosti týkající se toho, jaké požadavky klade na fyzické i právnické
osoby zákon v oblasti zneškodňování a likvidace odpadních vod. Řada obyvatel v lokalitách, kde
působí Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, se na zástupce společnosti obracejí se
žádostí o konzultace a vysvětlení.
Danou problematiku řeší tzv. vodní zákon, který ukládá všem majitelům obytných, průmyslových,
zemědělských, zdravotnických a jiných staveb povinnost zajistit zneškodňování produkovaných
odpadních vod v souladu s podmínkami vydanými příslušným vodoprávním úřadem a platnou
legislativou.
Jak nakládat s odpadními vodami
Jakým způsobem je tedy možné odpadní vody likvidovat? „Za standardní povolené zneškodňování
odpadních vod je považováno napojení nemovitosti prostřednictvím kanalizační přípojky do kanalizace
pro veřejnou potřebu, která může být splašková (splaškové odpadní vody) nebo jednotná (splaškové
odpadní vody a dešťové odpadní vody),“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. Druhým
způsobem, jak povoleným způsobem likvidovat odpadní vody, je využít k tomu určeného vodního díla.
V daném kontextu jde především o domovní čistírny odpadních vod. Především v menších obcích a
rozptýlené zástavbě je dalším způsobem možné likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí
jejich akumulace v bezodtokových jímkách. „Majitelé nemovitostí jsou v tomto případě povinni
zabezpečit zneškodnění těchto vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, to
znamená, že jímka musí být vodotěsná. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního
prostředí navíc musí vlastník nemovitosti doložit způsob zneškodnění těchto odpadních vod,“ vysvětluje
Tlolka.
Nejčastější chyby
Jakým způsobem nejčastěji porušujeme zákon a vystavujeme se možnému postihu? Nejhorším, ale
bohužel stále poměrně rozšířeným způsobem likvidace odpadních vod je jejich přímé vypouštění do
povrchových či podzemních vod. Jde o jednoznačné porušení příslušného zákona. „Také není možné
likvidovat odpadní vody pomocí přepadů ze septiků nebo žump jejich napojením do recipientu, ale ani
kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ukončena čistírnou odpadních vod. V tomto případě musí být
septik, či žumpa zrušeny. Není povoleno ani odvádění dešťových vod pomocí splaškové kanalizace,“
popisuje Tlolka. V současnosti existují a jsou běžně využívány možnosti, jak zjistit nelegální napojení
dešťových vod od nemovitostí do splaškové kanalizace v dané obci. Jednou z nich je například využití
výrobníku inertní nezávadné bílé mlhy, která při aplikaci do kanalizace uniká přes dešťové svody a
signalizuje jejich nelegální napojení.
Riziku sankce se vystavují také lidé, kteří likvidují odpadní vody tak, že vyvezou žumpu nebo septik na
pole, zahradu, do lesa, nebo dokonce přímo do vodního toku. Jde o přestupek, který může být
penalizován ze strany příslušného vodoprávního úřadu, nebo inspekce životního prostředí. Častým
argumentem při sporných situacích bývá ze strany majitelů nemovitostí to, že si objednali vývoz žumpy
u některé z firem nabízejících tuto službu, nicméně nemají jasný přehled o tom, kde odpadní vody končí.
Řešení je poměrně jednoduché. Vždy si tuto službu objednat u společnosti, která má k této činnosti
(vyvážení a nezávadná likvidace odpadních vod) oprávnění. „Lidé by si zároveň měli uchovávat tyto
faktury nebo smlouvy. V nich by mělo být uvedeno, v jakém množství a ve které čistírně odpadních vod
byly dané odpadní vody zlikvidovány,“ vysvětluje Tlolka. Lidé neuspějí ani v případě, že si vývoz
žumpy objednají pouze jednou za několik let a argumentují dostatečností tohoto postupu, ačkoliv
množství dodané vody do nemovitosti neodpovídá množství vyvezené ze žumpy. Objem zlikvidovaných
vod by měl odpovídat množství dodané pitné vody do nemovitosti. „To lze jednoduše zkontrolovat
prostřednictvím údajů vodoměru vlastníka,“ uzavírá Tlolka.
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