Vážení občané, dámy a pánové.
Dovolte mi, abych Vás v tomto článku seznámil s výsledky práce obecního úřadu a
zastupitelstva obce od mé poslední zprávy, tedy od 27.2.2017.
Co se v obci od té doby provedlo:
Kontrola vodních toků
Povodí Odry Ostrava, jako správce vodních toků na území naší obce,
vykonalo dne 22.3.2017 kontrolu stavu vodních toků Porubka a Opusta.
Kontrola se zaměřuje především na technický stav vodního koryta a na
případné neoprávněné zásahy do něj. Při kontrole bylo zjištěno, že
několik stromů ze sousedních soukromých pozemků je vlivem silného
větru nebo podmočení vyvráceno přes koryto potoka. Dále bylo
zjištěno, že v některých případech došlo vlivem neoprávněných
stavebních zásahů ke zúžení vodního koryta. To může mít v případě
vydatných dešťů za následek roztékání vody do okolí. Dle Povodí Odry
je také naprosto nepřípustné oplocovat části vodních toků tak, že se tyto
toky v konečném důsledku nacházejí v soukromých oplocených
zahradách. Správci toku tak nemají k tomuto toku zajištěn zákonem
stanovený přístup. Jelikož má Povodí Odry k dispozici dosti
nekompromisní zákonné prostředky, považuji za vhodné na tuto skutečnost včas upozornit,
aby všichni, kterých se to případně týká, mohli včas předejít možným sankcím.
Oslavy osvobození obce
U příležitosti oslav 72. výročí osvobození naší obce v rámci OstravskoOpavské operace, navštívili dne 28.4.2017 naši obec již tradičně
zástupci Československé obce legionářské, kteří u válečného hrobu na
místním hřbitově, i přes nepřízeň počasí, uctili památku padlých
hrdinů. Poté se spolu s přítomnými občany obce přesunuli do budovy
základní školy, která v době osvobozovacích bojů byla využívána jako
vojenský lazaret. Ve škole se jim dostalo milého přijetí ze strany
pedagogů i žáků. Po krátkém proslovu a kulturní vložce následovalo
malé občerstvení, v rámci
kterého se čile diskutovalo.
Děkuji touto cestou základní škole za jejich rychlou
reakci na deštivé počasí a poskytnuté přístřeší.
O možnost vzdát úctu u hrobu padlým vojákům
v Dolní Lhotě, usilovali v letošním roce také zástupci
Technického muzea 1. Československé samostatné
tankové a samostatné obrněné brigády se sídlem
v Olomouci. Jejich původním záměrem bylo, že na

zhruba patnácti dobových válečných vozidlech projedou některými obcemi po trase
Ostravsko-Opavské operace a dne 29.4.2017 přijedou k nám do Dolní Lhoty, kde po krátkém
pietním aktu na místním hřbitově umožní našim občanům prohlídku jejich dobové techniky.
Poté v naší obci přenocují a ráno navštíví Čavisov, odkud budou dále pokračovat směrem na
Ostravu. Jejich dobrý záměr se však setkal
se značnou smůlou, neboť po trase
vojenské
operace
došlo
postupně
k poruchám na všech vozidlech. Jejich
následné opravy pak narušily celý původně
plánovaný harmonogram. Do naší obce pak
přijelo první vozidlo až ve 23 hodin
a ostatní vozidla postupně přijížděla až nad
ránem. Slavnostní akt s následnou
prohlídkou vozidel se tak konal až na
druhý den.
Generální oprava silnice III. třídy
Byla dokončena generální oprava silnice
III. třídy ve směru z Čavisova na Velkou
Polom. Stavební práce provedla firma
STRABAG.
V rámci
opravy byly
vyměněny silniční vpusti, bylo provedeno
odfrézování starého asfaltu a položení
nové finální živičné vrstvy. Došlo také
k výměně obrub v místech, kde je místo
chodníků pouze travnatý pás. V rámci této
akce byla rovněž provedena oprava mostu
přes vodní tok Opusta. V závěru akce byl
proveden finální nástřik vodorovného dopravního značení, včetně obnovení původních
přechodů pro chodce. Jsem velice rád, že tato stavební akce neměla žádné časové zpoždění,
a to zejména z důvodu bezproblémového zahájení školního roku. Děkuji všem občanům za
trpělivost se ztíženým dopravním provozem v době výstavby. Odměnou nám bude nová
silnice s pohodlnějším provozem pro řidiče a také s podstatně lepším vzhledem. Lepší
komunikace ale může také svádět k rychlejší jízdě. Již u původní komunikace jsme evidovali
řadu oprávněných stížností občanů na nepřiměřenou rychlost stále většího počtu
projíždějících vozidel. U této nové
komunikace jsme již dokonce
zaznamenali první petici. Situace se
již stává neúnosnou a musí být řešena.
Po zkušenostech z okolních obcí jako
je například Vřesina, jsme zvolili
opatření, které by mohlo být
nejúčinnější, a tím je měření rychlosti
příslušníky policie. Za tímto účelem
již probíhají jednání s Městskou
policií Ostrava i s Policií ČR. Tato
opatření budou trvat dle potřeby.

DEN OBCE DOLNÍ LHOTA

V sobotu 17.6.2017 se v areálu TJ Sokol Dolní Lhota uskutečnil DEN OBCE, konaný
u příležitosti oslav 640 let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Oslavy byly
zahájeny krátce po 14-té hodině. Těsně před zahájením byly slavnostně vyhlášeny výsledky
turnaje benjamínků, který z organizačních důvodů probíhal již s předstihem. Po slavnostním
zahájení vystoupili žáci základní a mateřské školy se svým zajímavým a hezky nacvičeným
programem. Vystoupení bylo završeno pasováním žáků páté třídy, kteří odcházejí na jiné
školy. Dále následoval volný program, v rámci kterého předváděly svou činnost
spolky a zájmová sdružení. Byla zde rovněž možnost si prohlédnout vystavenou obecní
techniku včetně zásahových vozidel jednotky SDH. Bohatý program byl rovněž připraven pro
děti. O hudební produkci se staralo celkem pět kapel, z nichž jako první vystoupila Hasičská
dechová hudba. Po ní následovala místní skupina GTD Band. Dále následovali hosté ze
Slovenska skupina TEAM Revival. Po nich vystoupil SEBASTIAN. Poslední kapelou byl
KABÁT Revival. O půlnoci byla předvedena netradiční ohnivá show, po které následovala
půlnoční diskotéka. Celá akce byla ukončena po třetí hodině ranní. Jsem velice rád, že i přes
nepřízeň počasí přišlo oslavit svou obec téměř 900 občanů a hostů z okolních obcí. Rád bych
také ještě i touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této
organizačně náročné akce a také všem, kteří na tuto akci přišli.
Generální oprava vodovodu
O generální opravě poruchového vodního řadu v jihozápadní
části obce, připravované na letošní a příští rok, jsem Vás
informoval již ve svých předchozích zprávách. Novou
skutečností je, že společnost Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava využila probíhající rekonstrukci výše
uvedené silnice III. třídy a provedla přípravné práce, v rámci
kterých byla vyměněna část vodovodního řadu na ulici
Družstevní, včetně výměny propojovacího řadu mezi ulicemi
Na Strážnici a Hořínůška. Těmito přípravnými pracemi se tak
vyhnou nebezpečí překopání nové silnice. Další následné práce
na výměně vodovodu se připravují. Obec zavázala společnost
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava povinností
včas upozornit občany obce na omezení dopravy
v jednotlivých ulicích.
Ve sledovaném období se dále provedlo:
- Doplnění a úprava obecního rozhlasu, kdy bylo přidáno jedno nové hnízdo na ul. Malá
Strana a posunuto jedno hnízdo na ul. K Nádraží tak, aby bylo lépe slyšitelné také v ulici
Potoční.
- Byla realizována další etapa postupné výměny vzdušných kabelových rozvodů veřejného
osvětlení za samonosné kabely SIKI, které jsou při větrném počasí lépe chráněny před
zkratem.
- Pro potřeby naší zásahové jednotky SDH byl zakoupen přívěsný vozík s plachtou. Vozík
bude trvale vybaven zásahovými prostředky, které tak budou neustále připraveny
k rychlému nasazení. Tento vozík bude moci využívat také soutěžní družstvo SDH.
- Na ulici Potoční byla provedena oprava stávající, částečně zpevněné místní komunikace.
Jako nosná vrstva byla použita recyklátová směs. Práce provedli zaměstnanci obce
s využitím obecní techniky.
- V 1.NP budovy základní školy byla v místnosti výdejny stravy provedena oprava špatného
spádu podlahy. V rámci této opravy byla podlaha znovu předlážděna. Práce byly provedeny
v období prázdnin.
- V rámci reklamačního řízení byla také provedena oprava vzedmuté dřevěné podlahy
ve velké třídě mateřské školy a následně také oprava vadného boileru. Rovněž tyto práce
byly provedeny v období prázdnin.

- Na základě připomínek občanů na občasný zápach plynu před skříňkou HUP ve školní
zahradě, jsme pro jistotu nechali provést výměnu původního zastaralého regulátoru plynu za
regulátor nový.
Z dalších činností obce již jen ve zkratce:
- Dne 13.5.2017 jsme v rámci Vesnických sportovních her byli organizátory soutěže
v přespolním běhu, kde se naše družstvo umístilo na prvním místě. Naše obec bude v tomto
roce ještě také organizátorem soutěže v požárním útoku, která proběhne dne 16.9.2017
v hasičském areálu Mokřinka. V rámci Vesnických sportovních her se jedná o zcela novou
disciplínu.
- Dne 27.5.2017 proběhl v naší obci pravidelný sběr nebezpečného a velkooběmového
odpadu.
- Dne 11.6.2017 se v sále Obecního domu konalo slavnostní vítání šesti nových občánků
obce.
- Dne 23.6.2017 se uskutečnilo pravidelné školení bezpečnosti práce pro všechny
zaměstnance obce.
- Dne 30.6.2017 proběhlo v budově základní školy slavnostní ukončení školního roku.
- Dne 10.8.2017 vykonali pověření zástupci Krajského úřadu v Ostravě kontrolu hospodaření
obce za rok 2016 – bez závad.
- Nepřetržitě také probíhají práce na údržbě obce a hospodářské práce v obecních lesích.
Toto je přehled činností obecního úřadu a zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl dnes
seznámit.
Děkuji za pozornost.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

Vážení spoluobčané,
v sobotu 18. listopadu 2017 v době od 8.00 – 12.00 hodin
proběhne v naší obci svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu na tradičních svozových místech (u OÚ a na
parkovišti u Mokřinky). Chtěl bych občany touto cestou
upozornit, že tato svozová místa budou monitorována, aby
nedošlo k nešvarům z předchozích let, že občané vozili odpad už v průběhu celého týdne.
Tento svoz je pouze v sobotu, takže by se mělo navážet opravdu až v tento svozový den.
Tímto opatřením bychom chtěli zabránit, aby se nám odpad na těchto místech nehromadil už
celý týden. Věřte, že v okolních vesnicích to probíhá zcela bez problémů. Je to jen
o pohodlnosti občanů. Doufáme, že se situace zlepší a nebudeme muset přistupovat
k nepříjemným sankcím.
Chtěl bych upozornit občany, kteří mají na svém nebo před svým
pozemkem sloupy elektrického vedení, na kterém jsou umístěny
rozhlasová hnízda či lampy veřejného osvětlení, aby tyto sloupy
nenechávali zarůstat rostlinami typu břečťan, (případně jej
odstranili). Dochází potom k častějším poruchám rozhlasu či
špatnému osvětlení veřejných prostor. U občanů, kteří pozemek
zdědili či koupili, a není v jejích silách zabezpečit odstranění, ať se
obrátí na OÚ nebo přímo na místostarostu Hrubého Tomáše.
Tomáš Hrubý
místostarosta obce

Objemný odpad
Plast, sklo, papír, textilie
Žádáme občany, aby nevyužívali velké kontejnery na plasty a popelnice umístěné
v prostorách ZŠ a MŠ na ukládání odpadu .
Tyto kontejnery jsou určeny jen pro potřeby základní školy, mateřské školy a školní jídelny.
Služby svozové firmy jsou hrazeny z rozpočtu těchto příspěvkových organizací. V poslední
době musely kuchařky vynášet z těchto kontejnerů použité konzervy
od žrádla pro kočky a psy, staré oblečení apod. Nehledě na to, že tímto
z plastů se stává směsný odpad a svozová firma jej již nemůže
započítat jako recyklovatelný plast a nelze jej započítat do zpětné
odměny pro obec za třídění odpadu. Tak vznikají nemalé finanční
ztráty pro rozpočet obce.
Dále Vás žádáme, abyste využívali všech 3 kontejnerů na textil, které
jsou umístěny nejen za obecním úřadem, ale také na ul. Čs.tankistů u tramvajové zastávky
a na dolní zastávce autobusu U Kříže, směrem na Velkou Polom. Většinou je přeplněn jen ten
jeden za OÚ a ještě se válí kolem něj několik pytlů s textilem.
Za obecním úřadem jsou jen modré kontejnery na papír. Žádáme vás ,
abyste kartony, které vhazujete do kontejnerů předem zmenšili na
objemu (pošlapáním, poskládáním či jiným způsobem), aby kontejner
od vyprázdnění nebyl plný hned druhý den jen proto, že kartony
přečnívají na všechny strany. Svoz kontejnerů na papír je jen jednou
v měsíci, a to první úterý v měsíci.
Nenoste též k těmto kontejnerům plasty. Na to jsou určeny plastové pytle od svozové firmy
AVE, které vám od vašich domů firma každý měsíc odveze.
Buďte prosím ohleduplní ke vzhledu naší obce, určitě by se vám nelíbilo, kdyby zrovna
u vašeho domu se válely plasty, textil, papír nebo kopy shnilých jablek, tráva a jiné odpady.
Neustále nacházíme černé skládky na konci ulic v celé Dolní Lhotě, např. na konci
ul. Na Předměstí neustále vyváží některý z občanů kousek od domu do polí trávu, klestí,
shnilá jablka a přitom všichni víme, že na to máme pro nás všechny zdarma umístěné vlečky
na obecním dvorku na ul. Podjárky směrem k restauraci Mokřinka. Každou středu a sobotu
můžete v době od 9.00 do 17.00 hodin bezplatně využít těchto služeb, viz.
http://www.dolnilhota.cz/informace-o-obci/skladka-a-svoz-pevneho-domovniho-odpadu/
V minulých letech bylo v obci rozmístěno zhruba 14 odpadkových košů na psí exkrementy,
aby majitelé mohli po svých psích miláčcích uklízet. U těchto košů jsou doplňovány papírové
sáčky s lopatkou. Pokud jsou plné, naši obecní zaměstnanci je vyvážejí (což není zrovna
příjemná práce).
Je až neuvěřitelné, kolik psích exkrementů je stále po všech ulicích, na trávnicích soukromých
pozemků a hlavně kolem těchto košů. To už jsme opravdu tak líní uklidit těch pár hovínek?
Určitě by se vám nelíbilo, kdyby vaše malé dítě, vnouče nebo vy sám do toho šlápli a přinesli
si tento dáreček na botách až domů.
Žijeme v hektické době, samých zákazů, příkazů a zákonů. My vám nechceme nic přikazovat,
jen vám chceme připomenout, že to jsou jen přirozené věci vlastního rozumu, zamyslet se nad
tím jak žijeme a v jakém prostředí chceme dál žít. Děkujeme vám za zamyšlení se
a pochopení těchto každodenních problémů a starostí.
Soňa Švidrnochová
ekonomka

Prázdniny utekly jako voda a opět jsme nastoupili do školy. O prázdninách byly ve škole
provedeny drobné opravy, byl aktualizován software počítačové sítě, která obnáší 35 počítačů
a notebooků. V zahradě před školou byly dokončeny sadové úpravy po rekonstrukci plotu,
opraveny desky zahradních laviček, opraveny stříšky dřevěné stavby na hřišti. Škola je
připravena pro výuku 83 žáků, kteří nastoupili do školy.
V pondělí 4. září 2017 proběhlo slavnostní zahájení školního roku v sále obecního domu.
V úterý 5. září šly děti ráno do školy pod dohledem státní policie z důvodu jejich bezpečnosti.
Žádáme rodiče, kteří přivážejí děti do školy, aby neparkovali na cestě mezi školou
a nákupním střediskem, tj. v zákazu stání.

Mgr.Věra Lasáková
ředitelka ZŠ

Vážení spoluobčané,
dne 14. září 2017 vzpomeneme 80. výročí úmrtí státníka, profesora,
člověka, kterého miloval celý národ, Tomáše Garrigue Masaryka.
Československým presidentem byl od 14. listopadu 1918 do 14. prosince
1935, kdy abdikoval ze zdravotních důvodů. V září 1937 vážně onemocněl
a v pondělí 13. 9. 1937 vzdali lékaři v pozdních nočních hodinách další boj
o jeho život. Když T. G. Masaryk 14. září 1937 po zánětu plic zemřel,
zemřel pro jeho obdivovatele symbol morální velikosti a velké autority.
Státní pohřeb se konal v úterý 21. září 1937 za zvuku Svatováclavského chorálu z Plečnikovy
sloupové síně Pražského hradu a končil po více než devíti hodinách za modlitby „Otčenáš“
uložením do hrobu na Lánském hřbitově. Popsal jej dosti
podrobně i Karel Čapek v úvaze „Cesta devíti hodin“ a dny
smutku před pohřbem vyjádřil dobře Jaroslav Seifert básní „Osm
dní“ známou jako „To kalné ráno, to si pamatuj, mé dítě“.
Smuteční řeč vedl přítel Masaryka a jeho rodiny kazatel Jednoty
českobratrské František Urbánek.
Věnujte, prosím, velikánu české historie malou vzpomínku. V den
výročí položíme k pomníčku kytici.
Mgr.Lasáková Věra

Na měsíc říjen 2017 vyhlašujeme sběr starého papíru a kartonů. Přesný termín
bude včas oznámen. Kontejnery budou přistaveny k základní škole ráno.
Prosíme všechny, kteří darují sběr škole, aby jej řádně vytřídili. Zvlášť
sbíráme kartony, zvlášť novinový papír a časopisy. Papír budeme osobně
u kontejnerů odebírat. Pokud byste chtěli odevzdat větší množství sběru
a nemáte možnost jej přivézt, nahlaste tuto skutečnost na telefonní číslo
552 308 448.
Mgr. Věra Lasáková
ředitelka ZŠ

ADVENT ZÁJEZD DO WROCLAVI
09. 12. 2017
CENA 630,-Kč ; senioři 55+ a děti do 15let = 599,-Kč
Zveme vás na jednodenní zájezd do polské Wroclavi na vánoční trhy. Prohlédneme si střed města asi
(1.hodinu), kde je dominantou rynek. Po prohlídce bude osobní volno k prohlídce vánočních trhů a
vánočních nákupů, kde můžete ochutnat speciality polské kuchyně a nasát vánoční atmosféru

ODJEZDY:
5:30 hod. parkoviště před domem kultury města Ostravy
5:50 hod. Obec Dolní Lhota u hasičárny (min.10 osob)
6:10 hod. Obec Bítov (min. 10 osob)
6:20 hod. Obec Tísek u hasičárny (min.10 osob)

PŘEDPOKLÁDANÝ NÁVRAT:
17:15 hod zpět do ČR

Cena zahrnuje:
Autobusovou dopravu
Služby průvodce

Cena nezahrnuje:
Vstup do pamětihodnosti
Cestovní pojištění si každý zřídí sám (v případě zájmu, můžeme pojištění zajistit jako hromadné)

FLORA OLOMOUC PODZIM 2017
07. 10. 2017
CENA 450,-Kč
Zveme všechny zahrádkáře a milovníky přírody na podzimní výstavu do Olomouce, kde bude
prezentace ovoce, květin, zahradnických potřeb a produkty k podzimní výsadbě (ovocné stromy,
keře, zahradnické potřeby a různé zajímavé doplňky na zahradu, včetně ukázek zahradních domků a
domácího zvířectva).

ODJEZD:
Ostrava od kulturního domu v 7:30 hod.
Dolní Lhota – hasičárna v 8:00 hod.
Bítov od prodejny COOP v 8:20 hod.
Tísek od hasičárny v 8:30 hod
Ostatní účastníky z jiných obcí můžeme přibrat, ale po předchozí domluvě s vedoucím zájezdu
Příjezd do Olomouce na výstaviště v 9:30 hod.
Odjezd zpět bude stanoven na místě v autobuse (dle počasí).
Cena zahrnuje:
Autobusovou dopravu, vstup na výstaviště a vedoucího zájezdu
V případě nejasností, volejte:
Informace na tel.: 606 861 285; email: henac@seznam.cz
Leo Henáč, Krestova 40, Ostrava- Hrabůvka 700 30

Vesnické sportovní hry 2017
Volejbal
Začátkem května uspořádala obec
Polanka nad Odrou ve své
multifunkční hale další disciplínu
VSH, a to volejbal. Náš tým ve
složení Vladimír Kočur, Roman
Kupka,
Miluše
Kneislová,
Renáta
Kneislová,
Roman
Klapuch, Tomáš Zdražila ml.
a Jan Kokeš se snažili bojovat
proti velmi kvalitním soupeřům a
obsadili krásné 5. místo.
Vyhrála Horní Lhota, druhá,
obec Krásné Pole a třetí, domácí
obec Polanka nad Odrou.

Běh
Naše obec již patří k tradičním pořadatelům běžecké disciplíny v přespolním běhu. Tento rok
z důvodu velmi podmáčeného terénu a těžby dřeva v lese, jsme byli nuceni změnit již
osvědčenou trať. Nicméně, běžecké družstvo ve složení Aleš Miko, Tomáš Zdražila ml., Filip
Švidrnoch a Martin Kubín opět předvedli, že Dolní Lhota patří k obcím s kvalitní běžeckou
základnou a již poněkolikáté naše družstvo vyhrálo v celkovém umístění obcí. Druhá
v pořadí skončila obec Horní Lhota a třetí Polanka nad Odrou.
Mezi jednotlivci vyhrál Aleš Miko s časem 19:39, druhý Tomáš Zdražila ml. s časem 20:43
a třetí Vítězslav Prášil z Velké Polomi v čase 20:57.

Nohejbal
Horní Lhota uspořádala poslední disciplínu před prázdninami, a to turnaj v nohejbalu. Z důvodu
velmi deštivého počasí se soutěž ve svém průběhu přesunula z hřiště v Horní Lhotě do haly
ve Velké Polomi. Tímto gestem zachránila Velká Polom tuto disciplínu před zrušením. Našim
nohejbalistům ve složení Jan Kokeš, Lukáš Kubín, Pavel Kudela, Jan Hrubý se tento rok
příliš nedařilo a skončili na 8. místě.
Vyhrála Velká Polom před druhou Polankou nad Odrou a třetí Plesnou.

Všechny fotografie a výsledky z průběhu VSH naleznete na: http://vshdolnilhota.rajce.idnes.cz/
Vážení spoluobčané,
ještě mi dovolte, abych Vás závěrem pozval na námi pořádanou novou disciplínu VSH, a to požární
útok.
Akce se uskuteční 16. září 2017 v Dolní Lhotě v Hasičském areálu Mokřinka od 9:00 hod.
Přijďte povzbudit náš tým.
Další disciplíny:
Lukostřelba
9. 9. Velká Polom od 8:00 hod., „Pod Majerákem“
Nová disciplína - Požární útok
16. 9. Dolní Lhota areál Mokřinka od 9:00 hod.
MTB
7. 10. Plesná " Plesenská stezka" start 10:00 hod.
Sálová kopaná
11. 11. Polanka, Sportovní hala
JUDr. Aleš Miko,
spoluorganizátor VSH

MLÁDEŽ
Tak jako dětem začal nový školní rok tak také naší mládeži začíná nový soutěžní ročník 20172018. Na podzim 4. 10. 2017 nás čeká první kolo Ostravské ligy mládeže ve Vratimově
v disciplíně ZVP (závod požárnické všestrannosti). Je to takový odrazový můstek do celého
ročníku, na kterém nesmíme zaváhat a z této soutěže si odvézt co nejvíce bodů. Totéž platí
o podzimní části okresního kola hry PLAMEN. Ta se uskuteční o týden později 14. 10. 2017
v Plesné, kde budeme soutěžit v disciplínách ZPV a štafeta dvojic.

Ale vraťme se k výsledkům z uplynulého soutěžního ročníku.
Na okresním kole hry PLAMEN skončili celkově mladší žáci na překrásném 4. místě, když
po vynikajícím podzimu, ze kterého si odnášeli za obě disciplíny (ZPV a štafeta dvojic) druhé
místa, na jarním kole předvedli rychlý požární útok s třetím časem a na ostatních disciplínách
se jim také dařilo.
Starší žáci po neúspěšném podzimním kole, kde skončili na ZVP na 15. místě a štafetu dvojic
dokončili s 10. časem, jen těžko doháněli tuto ztrátu v jarním kole. Nervozita jim svazovala
ruce a po nešťastné štafetě 4x60m, kde se nepodařilo na posledním úseku v obou štafetách
zapojit před proběhnutím cíle proudnici, se umístili na výsledném 10. místě.
V rámci Ostravské ligy mládeže se našim družstvům dařilo a s výsledky byli spokojeni jak
děti, tak i vedoucí a konečné 5. místo v obou kategoriích je předpokladem pro ještě lepší
výsledky v nadcházejícím ročníku. Děkujeme dětem za jejich krásné výkony i rodičům za
jejich podporu.
STAŇ SE HASIČEM
Těšíme se také na nové členy našeho
mládežnického kolektivu. Přijď mezi nás.
Každý pátek od 16:00 hod. před
hasičskou zbrojnicí.

DOSPĚLÍ
Družstvo mužů má v současné době dvanáct členů a patří v letošním roce opět
do Moravskoslezské ligy v požárním útoku. Bohužel se nám v této sérii soutěží opět moc
nedaří. Pohárové soutěže už nám vycházejí lépe.
Družstvo mužů také letos pořádalo již 7. ročník noční pohárové soutěže Dolnolhotská lucerna.
Soutěže se zúčastnilo 34 družstev.

Fotografie ze soutěží mládeže a dospělých najdete v galerii na stránkách www.sdhdolnilhota.cz .
Daniel Palička
vedoucí mládeže a dospělých

Dobrý den všem příznivcům sportu, pohybu a radosti z vítězství!
Pomaličku končí léto, prázdniny jsou už za námi, a tak i my zahajujeme podzimní část roku
2017.
Standardně ve třech oddílech - fotbal, tenis, volejbal.
Zahájili jsme v polovině srpna tréninky ve všech kategoriích a máme už za sebou několik
mistrovských utkání.
Muži, v krajské soutěži 1.B třídy, zatím po 4 zápasech bez vítězství. Dorostenci, kteří poprvé
hrají krajskou soutěž, mají na svém kontě zatím dvě remízy ze 6 odehraných zápasů. Věřím,
že náš čas brzy přijde. Žáci a benjamínci své první zápasy vyhráli.

Aby byly naše výkony co nejkvalitnější, potřebujeme samozřejmě i novou krev! Proto zveme
všechny, kdo si chtějí zahrát fotbal na našem krásném hřišti.
Fotbalový klub přijímá nové hráče do všech týmů!
Především se to týká dětí od 5 do 10 let, to znamená již poslední ročník školky. Tréninky
probíhají 2 x týdně pondělí - středa od 17:00 v areálu TJ Sokol Dolní Lhota. V zimním
období jsou tréninky v tělocvičně školy. Děti, které navštěvují 1. Stupeň, hrají fotbal
malých forem rozdělený do dvou kategorií. U9 pro děti do 8 let 4+1 a U 11 pro děti do
10 let 5+1.
Veškeré informace Vám poskytnou trenéři fotbalových přípravek. Všechny
potřebné informace naleznete na našem webu sokoldolnilhota.webnode.cz
v sekci jednotlivých týmů U9 a U11. Nejlépe se přijďte podívat na trénink nebo zápas
přímo na hřiště. Bereme všechny zájemce dokonce i dívky.
Tenisté zahájili svoji přípravu tradičně, v termínu 28.8. - 2.9.2017 proběhlo Tenisové
soustředění v lokalitě Hutisko - Solanec. Zúčastněných bylo 43 dětí a z toho 28 z tenisového
oddílu TJ Sokol Dolní Lhota a 7 členů užšího realizačního týmu. Počasí bylo celou dobu
vynikající, plánovaný program byl naplněn beze zbytku včetně závěrečných turnajů. Vítězkou
kategorie mladších žáků se stala Patricie Klajmonová z Dolní Lhoty, vítězem v kategorii
babytenis se stal Ondra Kočur z Dolní Lhoty a vítězem kategorie minitenisu se stal Matěj
Opat z Dolní Lhoty. Soustředění trvalo 6 dnů a všichni se vrátili ve zdraví a spokojení,
ti úspěšnější s trofejemi.
A naše volejbalistky se v klidu připravují na svou soutěž, která teprve začne.
Přijďte mezi nás, ať už sportovat nebo fandit!!

Mgr.Radovan Dolba
předseda TJ Sokol Dolní Lhota

Můžeme si dovolit
umírat doma?
Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední fázi života je možná i v domácích podmínkách.
Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat
v kruhu svých blízkých, doma. Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům
a jejich rodinám od potíží, ať už fyzických nebo psychických, které onemocnění v závěru
života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou
paliativní péči. Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice, fyzioterapeut, psycholog
a duchovní. Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů.
Všichni naši pacienti a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají
24 hodin denně. Mobilní hospic Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte se nás
kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA, pomocí které chceme
říci, že je možné strávit poslední chvíle dom, a že existují služby, které vám pomohou.
Kampaň proběhne od 9. do 15. října a více informací se dočtete na facebookové události
„DOMA Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
tel: 725 409 411. Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém
profilu.

BAREVNÝ SVĚT PŘÍZE
www.barevnysvetprize.cz

Internetový obchůdek, ve kterém nabízím příze na pletení a háčkování, jehlice, háčky,
drobnou galanterii (knoflíky, nitě, prádlové gumy, strojové a ruční jehly, zipy, nažehlovačky,
záplaty…), dále drobnůstky pro Vaše tvoření, časopisy s pletením a háčkováním, kabelky,
tašky, peněženky a ručně zhotovené výrobky.
Pokud nemáte přístup na internet, navštivte mě na níže
uvedené adrese.
Těším se na Vás.
Elena Kuflová (Pfeilerová)
Na Strážnici 285
Dolní Lhota
Tel. 724 067 957

OD ŘÍJNA CVIČÍME!!!!!!
Pondělí – tělocvična Dolní Lhota- (od září )
Aerobic+posilování od 18 h

cvičné 25Kč

Aerobic+posilování+bedýnky od 19 h

cvičné 50Kč

Úterý – sál Obecního domu Dolní Lhota
Jóga od 17.30 – 19.00 h

od 12. září 2017

Pilates od 19 h

Ing. Alena Zezulková
cvičné 50Kč

Čtvrtek – sál Obecního domu Čavisov
Pilates od 19 h

cvičné 50Kč

Neděle – tělocvična Krásné Pole
Zumba+posilování od 19 h

cvičné 50Kč

Těší se na vás Radka Švrlanská – 721 325 526

WELLNESS VÍKEND
HOTEL ODRA – Ostravice
13.10. – 15.10.2017
2.350 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, Pedikúra, Manikúra
N U T N É- od praktického lékaře doporučení na rehabilitace-poukaz FT nebo KT na
rehabilitace
KONTAKT: Radka Švrlanská 721 325 526

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 14. října 2017 v 19.30 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. Po vystoupení volná
zábava.

