Vážení občané, dámy a pánové.
Na dnešním jednání zastupitelstva obce vás chci seznámit s výsledky práce obecního úřadu
a zastupitelstva obce od minulého zasedání.

Co se v obci od té doby provedlo.
Výměna doplňkového osvětlení
Obec provedla v roce 2015 výměnu veřejného osvětlení za úsporná led svítidla. Na rozvody
tohoto veřejného osvětlení jsou však napojena ještě další doplňková světla, která byla
doposud provozována v neúsporném režimu. Jedná se konkrétně o osvětlení celého hřbitova,
osvětlení areálu základní a mateřské školy, osvětlení fasády filiálního kostela sv. Cyrila
a Metoděje a osvětlení pomníků. V rámci dokončení úsporných opatření byla v letošním roce
provedena výměna také tohoto doplňkového osvětlení. Výsledkem je úsporný systém při
zajištění stejné nebo i lepší svítivosti.
Dopravní bezpečnost v obci
Obec se od letošního roku výrazněji zaměřila na bezpečnost
silničního provozu, která je neoddělitelně spojena
s bezpečností občanů, pohybujících se po komunikacích.
Z tohoto důvodu bylo již v letošním roce provedeno několik
konkrétních opatření. Tím hlavním je, že obec zajistila
provedení generální opravy silnice III. třídy ve směru
z Čavisova na Velkou Polom. Tato silnice byla ve velmi
špatném stavu po předchozích četných překopech, kterým se řidiči museli často nebezpečně
vyhýbat. To se položením nového asfaltového koberce napravilo a došlo také bezesporu i
k dalšímu zlepšení vzhledu obce.
Dalším opatřením, které bylo zavedeno ke zvýšení
dopravní bezpečnosti, je již probíhající měření
rychlosti na obou silnicích III. třídy, které vedou
přes obec. Měření provádí Městská policie Ostrava,
v součinnosti s Policií ČR. Tato měření byla
doposud pouze orientační a měla za úkol zjistit, jak
řidiči dodržují rychlosti v obci. Bylo tedy zjištěno,
že na ul. Čs. tankistů (v prostoru před školou
a prodejnou potravin) nedodržuje maximální

povolenou rychlost v průměru 26 % řidičů, z toho 28 % v dopoledních hodinách a 24 %
v odpoledních hodinách. Na ul. Kyjovická nedodržuje maximální povolenou rychlost v
průměru 12 % řidičů, z toho 14 % v dopoledních hodinách a 10 % v hodinách odpoledních.
Z tohoto měření jednoznačně vyplývá, že tato dopravní situace není dobrá. Zarážející je, že
naprosto největší procento řidičů překračuje rychlost v prostoru před školou, a to ještě navíc
v dopoledních hodinách, kdy je zde největší pohyb dětí. Na základě těchto zjištění se obec
rozhodla v měření rychlosti pokračovat. Za tímto účelem již byla u Městské policie Ostrava
objednána již přímo „ostrá“ měření rychlosti, v rámci kterých budou neukáznění řidiči již také
zastavováni a následně i pokutováni.
Na dopravní bezpečnost má vliv také stav dopravního značení v obci. Tato situace u nás není
ideální, velká část dopravního značení je tak říkajíc za
horizontem své životnosti, kdy značky již ztratily svou
odrazovou schopnost a vybledly na nich také původní
barvy. Některé značky naopak dokonce zcela chybí.
Z tohoto důvodu jsme již v letošním roce provedli
I. etapu výměny dopravního značení, a to přednostně na
křižovatkách místních komunikací s hlavní silnicí.
V příštím roce budeme v obnovování dopravního
značení pokračovat.
Opatření v tělocvičně
Při pronájmu tělocvičny často docházelo k polemikám o přesnosti času, po který běží
pronájem. Někteří nájemci namítali, že jejich hodinky ukazují přesnější čas než centrální
hodiny v tělocvičně. Z důvodu odstranění těchto obav byla provedena výměna centrálních
hodin v tělocvičně za hodiny nové s naprosto přesným rádiem řízeným časem.
Oprava opěrné zdi při zadním vstupu do tělocvičny
Byla provedena oprava značně zchátralé opěrné zdi ve
dvoře mezi mateřskou školou a tělocvičnou, tedy
v místech zadního vstupu do tělocvičny. Stavební práce
provedla místní stavební firma Controlstav.
Generální oprava vodovodního řadu
Byly zahájeny výkopové a stavební práce na generální
opravě vodovodního řadu v jihozápadní části obce. Vyšším dodavatelem stavby je firma
STASPO Ostrava. Stavba byla zahájena s mírným zpožděním, které bylo zapříčiněno
zdlouhavým povolovacím řízením. Dle předloženého harmonogramu bude stavba celkově
dokončena v příštím roce. Prosím všechny občany, aby strpěli existenci tohoto staveniště před
svými domy. Odměnou nám bude nový vodovodní řad, o který usilujeme již řadu let, a který
vyřeší časté problémy s tlakem vody v dotčených ulicích.
Nákup rozmetadla a zametacího kartáče
K urychlení a zefektivnění zimní údržby centrálního
chodníku na ul. Čs. tankistů a přilehlého veřejného
prostranství bylo stávající vybavení obce doplněno
o malé rozmetadlo a také o zametací kartáč
s vlastním pojezdem. Oba tyto technické prostředky
jsou parametrově lépe přizpůsobeny pojezdu po
chodnících.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V sobotu 2. prosince jsme spolu
s přítomnými občany obce a milými
hosty slavnostně rozsvítili náš vánoční
strom. Po zkušenostech z loňského roku
jsme pro tyto účely vybrali větší
prostranství obce. Celá akce se tedy
odehrávala na ulici Družstevní, na které
byla provedena dopravní uzávěra.
Z ulice Družstevní pak bylo možno
přejít do areálu filiálního kostela
sv. Cyrila a Metoděje, kde se nacházel
vánoční strom, adventní věnec a další zajímavosti. Slavnost byla doprovázena bohatým
programem. K dispozici byly také stánky s vánočními pochutinami a také s nejrůznějším
zbožím s vánoční tématikou. K poslechu hrála dechová i cimbálová hudba. Svá vystoupení
předvedly také děti ze základní a mateřské školy. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě této náročné akce a také všem, kteří nám na slavnosti předvedli
svá vystoupení.
Příprava nového lesního hospodářského plánu
Obec Dolní Lhota vlastní rozsáhlé lesní plochy,
na kterých je povinna řádně hospodařit. Za tímto
účelem musí mít vypracovaný a patřičně
schválený lesní hospodářský plán, který má
vždy platnost pouze 10 let. Jelikož platnost
dosavadního plánu končí v příštím roce, bylo
rozhodnuto objednat již v tomto roce
vypracování plánu nového. Ten pro nás již
tradičně připravuje Lesnická projekce FrýdekMístek. Dokončení a následné schválení plánu
tedy nastane v příštím roce.
Vesnické sportovní hry
Dne 16.9. jsme v rámci vesnických sportovních
her pořádali na svém území již druhou soutěžní
disciplínu, kdy po předchozím přespolním běhu
jsme organizovali také soutěž v požárním útoku
družstev. Soutěž probíhala v areálu SDH na
ulici Podjárky. V této soutěži jsme se umístili
na třetím místě, hned po Krásném Poli a Plesné.
Celkově jsme v soutěži skončili na krásném
třetím místě. Celkovým vítězem tohoto již
22. ročníku se stalo Krásné Pole a na druhém
místě se umístila Plesná. Slavnostní vyhlášení výsledků her pro rok 2017 se uskutečnilo
v Klimkovicích. Děkuji všem, kteří naši obec reprezentovali v nejrůznějších disciplínách,
za skvělý výsledek a za příkladnou reprezentaci obce.

K dalším činnostem jen ve zkratce:
- Dne 22.9. zasedal sněm starostů Mikroregionu Matice Slezská. Hostitelskou
obcí byla tentokráte Velká Polom.
- Ve dnech 20. – 21.10. se konaly volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky. V naší obci nad regulérností voleb dohlížela
osmičlenná volební komise. Chtěl bych zde také poděkovat všem jejím
členům za profesionálně zvládnutý průběh voleb.
- V sobotu 18.11. se v Dolní Lhotě uskutečnil pravidelný sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu.
- Obec vydala kalendáře pro rok 2018. V kalendářích jsou fotografické záběry z různých míst
v obci, zachycené postupně ve všech ročních obdobích. Kalendář je ve velkém formátu a
jeho cena je částečně dotovaná obcí a vychází na 100 korun. K prodeji jsou připraveny na
místní poště.
Toto je přehled činností obecního úřadu a zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl dnes
seznámit.
V závěru své zprávy bych rád popřál všem občanům obce krásný a pohodový adventní čas,
šťastné a veselé Vánoce, a kéž nás štěstí, zdraví, pohoda a láska provázejí také v novém roce.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

V pondělí 1. ledna 2018-Nový rok svozová firma AVE nebude vyvážet odpady.
Náhradní termín svozu je stanoven na sobotu 30. prosince 2017.

Čtrnáctidenní svozy – každé liché pondělí:

15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 7.5., 21.5., 4.6., 18.6., 2.7.,
16.7., 30.7., 13.8., 27.8., 10.9., 24.9., 8.10., 22.10.,5.11., 19.11., 3.12.,
17.12.,31.12.
Měsíční svozy:

15.1., 12.2., 12.3., 9.4., 7.5., 4.6., 2.7., 30.7., 27.8., 24.9., 22.10.,
19.11., 17.12.
Svozy plastů –středy:

17.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6., 18.7., 15.8., 26.9., 24.10., 21.11., 19.12.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční na jaře a na podzim 2018.
Dle OZV č. 1/2017 místní poplatek za odvoz odpadů na jednu osobu činí 540 Kč/rok.
Fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
na území obce (chaty), ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li
k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Úhrada bude provedena za každého občana, který má trvalý pobyt v obci.
Poplatky na rok 2018 se budou vybírat v hotovosti do pokladny OÚ Dolní Lhota nebo
převodem na účet č. 1842566339/0800, (VS číslo popisné) od 1.2.2018 do 30.3.2018.

Tak, jako každý rok, i letos Vás seznámíme se statistikou
v evidenci obyvatel naší obce v roce 2017.
Obec Dolní Lhota má v současné době 1481 obyvatel, z toho
je 49 % mužů a chlapců - 599 a 129 a 51 % žen a dívek 621 a 132. Průměrný věk obyvatel naší obce je 42,38 let.
V roce 2017 zemřelo 9 našich spoluobčanů (6 žen a 3 muži),
narodilo se 10 dětí (3 děvčátka a 7 chlapců). Z obce se
odstěhovalo 27 obyvatel a přistěhovalo se 55 našich nových
spoluobčanů.
Nejstarším dvěma občanům je 92 let, jednomu 91 let a třem našim občanům je 90 let.
Ve všech případech se jedná o ženy.
Nejen jim, ale i Vám všem přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojený život v „naší“
Dolní Lhotě.
Hana Výtisková
sam.referent OÚ

Vážení spoluobčané,
začíná zimní období a sním spojené odklízení sněhu, posyp místních
komunikací a chodníků. Proto vyzývám všechny spoluobčany, aby
parkováním svých vozidel na obecních komunikacích a chodnících
neznemožňovali tuto činnost, a to hlavně v nočních a brzkých
ranních hodinách. Je v zájmu nás všech i v zimních měsících chodit
a jezdit bezpečně a pohodlně. Každý občan by si měl své vozidlo
parkovat na svém pozemku či vjezdu, nebo na místech které
umožňuje zákon o provozu na pozemních komunikacích. V případě nezlepšení situace
budeme muset přistoupit k některým nepopulárním opatřením.
Tomáš Hrubý
místostarosta obce

Tradiční souboj rivalů z Dolní Lhoty - Hasiči vs. Sokoli
Utkání v ledním hokeji se bude konat v pátek
29.12.2017 v době od 13.15 do 14.45 hodin na zimním
stadionu v Bohumíně. Přijďte povzbudit své příznivce.
Doprava na tuto akci
ve vlastní režii.

Vážení spoluobčané,
rád bych Vám všem poděkoval za Váš zájem a hojnou účast na naší společné akci Rozsvícení
vánočního stromu 2017. Doufám, že každý z nás si našel v programu kousek svého tak, aby
odcházel spokojený a příjemně adventně naladěný.
Bylo velmi povzbuzující zahájit
začátek adventní doby s našimi
sousedy, přáteli a spoluobčany.
Dovolte, abych tímto poděkoval
všem, kteří neváhali a obětovali
část svého drahocenného času,
abychom společně zorganizovali
a připravili tuto akci a zahájili
nejkrásnější dobu roku, mezi
kterou advent neodmyslitelně
patří. Velice si vážím každé
pomoci a věřím, že i Vy to
zpětně oceníte.
Závěrem bych nám všem popřál
krásné prožití svátků vánočních,
mnoho štěstí a pevné zdraví do
dalšího roku 2018.
JUDr. Aleš Miko
garant akce

V letošním předvánočním čase zdobí naši obec
nejen vánoční strom u kostela, ale také adventní
věnec, který v sobotu 2.12.2017 požehnal otec
Radek Drobisz a za přítomnosti mnoha občanů
rozsvítil 1. adventní svíci.
Symbolem tohoto věnce je, že s přibývajícím
světlem očekáváme příchod Spasitele Ježíše
Krista.
Tímto bychom vás chtěli pozvat každou sobotu
v 17 hod. k rozsvícení další svíce a krátkému
ztišení v tomto adventním čase.
Srdečně zvou farníci z Dolní Lhoty.
Jako každoročně hned v prvních dnech nového roku zavítají do našich domovů koledníci,
aby nám přinesli radostné poselství Vánoc – Lásku, Pokoj a Naději v rámci Tříkrálové
sbírky 2018.
V Dolní Lhotě bude probíhat v sobotu 6. 1. 2018. Lidé pak
mohou přispět peněžním darem do zapečetěných
pokladniček pro potřeby lidí zdravotně postižených,
opuštěných či lidí na okraji společnosti. Stejně jako předešlé
roky je sbírka určena pro Charitu Hrabyně
(http://hrabyne.charita.cz).
Děkujeme předem všem lidem dobré vůle, kteří otevřou
koledníčkům své domovy i svá srdce a tuto radostnou naději
vánočního poselství přijmou.
Dagmar Máchová
koordinátorka sbírky

Přídavek na dítě
Od 01.10.2017 se u přídavku na dítě dokládají příjmy společně posuzovaných osob za
předcházející kalendářní čtvrtletí stejně jako u příspěvku na bydlení. V lednu 2018 dochází
ke změně posuzování rozhodného příjmu a přídavek na dítě bude přiznán nezaopatřenému
dítěti, pokud rozhodný příjem celé rodiny nepřevýší částku 2,7násobku životního minima celé
rodiny. Zvýhodněny jsou rodiny, ve kterých aspoň jeden z rodičů v posuzovaném čtvrtletí:
 měl příjem ze závislé činnosti (tzn. příjem z pracovněprávního, služebního nebo
členského poměru, dále příjem za práci člena družstva, společníka společnosti
s ručením omezeným, komandisty komanditní společnosti a odměny člena orgánu
právnické osoby a likvidátora)
 pobíral dávky nemocenského pojištění nebo důchodového pojištění,
 pobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,
 byl pečující osobou u dítěte do 18 let, které pobírá příspěvek na péči,
 pobíral rodičovský příspěvek po vyčerpání peněžité pomoci v mateřství,
těmto rodinám náleží dávka ve zvýšené výměře. Ostatní budou pobírat přídavek v základní
výměře.
Věk dítěte
Základní výměra
Zvýšená výměra
do 6 let
od 6 do 15 let
od 15 do 26 let

500 Kč
610 Kč
700 Kč

800 Kč
910 Kč
1 000 Kč

Rodičovský příspěvek
Zvýší se od 01.01.2018 celková částka rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na 330 000 Kč,
pokud se narodí v rodině současně dvě a více dětí.
Nově si mohou rodiče zvolit výši rodičovského příspěvku do částky:
 nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně,
 převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže aspoň jednomu z rodičů k datu narození
nejmladšího dítěte náleží částka 70% 30násobku denního vyměřovacího základu ve
výši nejméně 7 600 Kč, ale maximální výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout
tuto částku,
 1,5násobku částek uvedených v předchozích variantách v případě péče o vícerčata.
V případě, že je dítě rozhodnutím soudu svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu,
nevzniká nárok na rodičovský příspěvek.
Nemocenské pojištění
Při vyplácení nemocenské dochází od ledna 2018 ke změně
procentní sazby denního vyměřovacího základu. Dosud byla
vyplácena nemocenská od 15. dne pracovní neschopnosti ve výši 60
% denního vyměřovacího základu a to po celou dobu pracovní
neschopnosti. Nemocenská se nově bude vyplácet od 15. do 30. dne
pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního vyměřovacího
základu. Od 31. do 60. dne je to 66 % a od 61. dne se zvýší na 72 %
denního vyměřovacího základu.
S účinností od 01.02.2017 bude otci právě narozeného dítěte či dětí nebo muži, který převzal
do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu dítě mladší 7 let, vznikat nárok
na dávku otcovské poporodní péče (tzv. otcovská). Poskytuje se maximálně na dobu 1
týdne v období 6 týdnů od narození dítěte. Výše dávky je 70% denního vyměřovacího
základu.

Dávky pěstounské péče
Od 01.01.2018 dochází k navýšení příspěvku na úhradu potřeb dítěte. Výše příspěvku je
stanovena podle věku dítěte a stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Zvýšila se i
odměna pěstouna, která se stanoví podle počtu dětí, o které je pečováno nebo stupně
závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
Zaměstnanost a minimální mzda
S účinností od 01.10.2017 nemůže být jako uchazeč o zaměstnání evidována osoba
vykonávající pracovní činnost na základě dohody o provedení práce. Nově uchazeči
o zaměstnání, který dočasně není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu
nemoci nebo úrazu, je-li to důvodné, vydá ošetřující lékař na žádost uchazeče „Potvrzení
o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče
o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.“ Potvrzení obsahuje:




místo pobytu uchazeče,
rozsah a dobu povolených vycházek,
další požadované údaje.

Uchazeč je povinen během této doby dodržovat stanovený léčebný režim.
V případě, že není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu ošetření nebo
vyšetření ve zdravotnickém zařízení (např. rehabilitace), nechá si na vlastní žádost vystavit
potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení.
Potvrzení musí doložit na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR nejpozději do 8 dnů
od jeho vystavení. Poplatek za vystavení uvedených potvrzení platí Úřad práce ČR.
Minimální mzda se od 01.01.2018 zvýší na 12 200 Kč. Minimální hodinová mzda je 73,20
Kč.
Dávky pro osoby se zdravotním postižením
K 01.01.2018 se zvýší příspěvek na mobilitu z 400 Kč na 550 Kč. U příspěvku na zvláštní
pomůcku dochází k těmto změnám:





souhlas vlastníka nemovitosti s instalací schodišťové sedačky, stropního zvedacího
systému, svislé zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny může být nahrazen
rozhodnutím soudu,
limit pro posouzení nároku na příspěvek se snižuje z 24 000 Kč na 10 000 Kč,
při posuzování nároku na dávky se nepřihlíží k celkovým sociálním a majetkových
poměrům,
lhůta pro další poskytnutí příspěvku určeného na pořízení motorového vozidla se
zkrátila
na 84 měsíců a výše dávky je odstupňována podle příjmů žadatele a společně
posuzovaných osob.

Důchodové pojištění
Od ledna 2018 dochází ke zvýšení základní i procentní výměry důchodů. Základní výměra
důchodu se zvýšila z 2 550 Kč na 2 700 Kč a procentní výměra důchodu o 3,5 %.
U pojištěnců narozených po roce 1971 činí důchodový věk 65 let.
Podrobnější informace ze sociální oblasti vám poskytne sociální pracovník
Mgr. Petr Habram, který má každou druhou středu v měsíci na Obecním úřadě Dolní
Lhota v době od 13 do 16 hod pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku na
telefonu 602 139 508, e-mailem phabram@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků
obecního úřadu.
Mgr. Petr Habram

Logická olympiáda
Do celostátní soutěže pořádané přes internet Mensou ČR se zapojilo 20 žáků naší školy.
Žáci soutěžili ve dvou věkových kategoriích: 1.ročník: 6 žáků, 2.- 5. ročník: 14 žáků
Naši žáci soutěžili za Moravskoslezský kraj, kde bylo přihlášeno celkem 1 654 účastníků.
V jednotlivých kategoriích se v základním celostátním kole z naší školy nejlépe umístili
Petr Vajda (7.-20. místo ze 150 žáků 1. ročníků) a Hanka Andrašková (37.-43. místo
z 1504 žáků 2. – 5. ročníků).
Do krajského kola soutěže postoupila jediná soutěžící z naší školy, a to Hanka Andrašková.
Děkuji paní učitelce Mgr. Markétě Kurečkové za metodické vedení logické olympiády.

Tančíme s ČT
V měsíci říjnu se zúčastnili žáci všech ročníků nácviku tanečního čísla pro českou televizi pod
názvem Madagaskar, který byl dne 17. 11. 2017 uveden v dětském pořadu RYTMIX na
televizní stanici Déčko.

Děkuji, tímto, paní vychovatelce Radce Švrlanské za nácvik tanečního čísla a maminkám
Lucii Holišové a Romaně Opatové za pomoc při přípravě natáčení a za samotnou účast.
Odkaz také naleznete na webových stránkách Obce Dolní Lhota.
Mgr.Věra Lasáková
ředitelka ZŠ

Počátkem měsíce října zakoupila naše obec do naší tělocvičny nové LED hodiny. Tyto
hodiny jsou natolik velké, aby byly čitelné i ze
vzdálených badmintonových kurtů. Rovněž jsou
autonomní a řízené DCG signálem, takže
zajišťují absolutní přesnost a odpadá starost se
změnou času. Věřím, že tyto hodiny, budou
dobře sloužit a přispějí k plynulému provozu
mezi střídajícími se uživateli naší tělocvičny.
JUDr. Aleš Miko
pověřený zastupitel

PŘIPRAVUJEME REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO PROVOZ TĚLOCVIČNY
Z důvodu lepšího a moderního způsobu objednávání tělocvičny, badmintonu a sauny
jsme rozhodli, že zajistíme do naší tělocvičny on-line rezervační systém. Předpokládám,
že se vše podaří zajistit tak, abychom v průběhu měsíce ledna uvedli tento systém do
ostrého provozu. Tímto krokem bychom mohli docílit maximálního vytížení naší
tělocvičny, a to rovněž i v nevytížených hodinách. Doufám, že se vše podaří úspěšně
zrealizovat a uděláme další krok pro moderní rozvoj naší obce.
JUDr. Aleš Miko
pověřený zastupitel

NOVÉ SPORTOVNÍ OBLEČENÍ PRO REPREZENTANTY NAŠÍ OBCE
V průběhu druhé poloviny roku zakoupila obec nová trička pro naše reprezentanty, kteří
se účastní Vesnických sportovních her. Poprvé jsme trička oblékli při lukostřelbě, která
se konala v září ve Velké Polomi. Věřím, že budeme reprezentovat naši obec nejen
vizuálně, ale také výkonnostně, což jsme již předvedli při letošním ročníku VSH.
JUDr. Aleš Miko
pověřený zastupitel

Terénní lukostřelba
Po prázdninovém odpočinku byla na programu tradiční disciplína, a to lukostřelba. Řeklo by
se, že lukostřelba je konzervativní soutěž, ale opak je pravdou. O tomto tvrzení nás
přesvědčila pořádající obec Velká Polom, která tuto disciplínu chtěla oživit a pozvednout.
Tento rok došlo k plánované modernizaci lukostřelby na terénní lukostřelbu a poprvé
v historii VSH se nestřílelo na kruhové terče, nýbrž na terče v podobě umělé figury zvířete.
Terčem byli dva divocí kanci na vzdálenost 10 metrů, dalším terčem byla kachna a králík na
5-7 metrů a vrcholem byl srnec na 20 metrů. Jakýkoli zásah zvířete byl hodnocen 5 body, ale
zásah na komoru byl oceněn 10 body a těsně vedle komory ještě 8 body.
Naši střelci ve složení Luboš Mada, Roman Tyrala, René Kanclíř a Jaroslav Hanzal,
vybojovali 3. místo. První z našich a celkově šestý v soutěži byl Roman Tyrala s 98 body,
druhý z našeho týmu a čtrnáctý v soutěži byl René Kanclíř se 75 body a posledním
bodujícím byl Jarda Hanzal, který byl celkově dvacátý s 62 body. Dolnolhotský tým
uzavřel Luboš Mada, který celkově obsadil 27. místo a nastřílel 48 bodů.
Vyhrála obec Krásné Pole, druhá
Velká Polom, třetí Dolní Lhota.

Požární útok
V polovině září uspořádala naše obec ve spolupráci s našimi hasiči, poprvé v historii
Vesnických sportovních her, požární útok. Tato disciplína vystřídala nepopulární stolní tenis.
I přes nepřízeň počasí jsme vytvořili kvalitní sportovní zázemí v hasičském areálu Mokřinka.
Samotná soutěž probíhala velice napínavě. Po prvním kole se dostala do vedení obec Plesná,
ale dlouho v čele nevydržela, jelikož ve druhém kole se útok povedl obci Krásné Pole, která
tím šla do vedení a již nikoho před sebe nepustila. Náš tým ve složení Radim Zdražila, Jan
Kokeš, Martin Sobas, Daniel Palička, Tomáš Tomek, Martin Kubín a Jiří Kozelský
se rovněž nechtěli nechat na domácí
půdě zahanbit a s velkým nasazením
zaběhli čas PP: 17,609; LP: 16,560, a
tím vybojovali 3. místo.
Vyhrála obec Krásné Pole PP: 17,135; LP:
17,199 a druhá obec Plesná PP: 17,265;
LP: 17,382. Smolařem soutěže se staly
Klimkovice bez platného pokusu.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci celé soutěže.
Dle slov zástupců jiných obcí jsme
zorganizovali soutěž, která měla velký
ohlas.

MTB - Plesenská stezka
V sobotu 7. října se uskutečnil tradiční závod na horských kolech Plesenská stezka (21 km).
Naši obec reprezentovala čtveřice cyklistů: Jakub Havrlant, Tomáš Muroň, Lukáš
Kubín a Jan Kokeš, mimo soutěž jel Petr Švrlanský. Před startem to vypadalo, že do
soutěže nestihne nastoupit Lukáš Kubín, protože těsně před startem chytil defekt, ale rychlá
spolupráce celého týmu zajistila, že se defekt stihl opravit.
Po závodě obsadila naše obec nepopulární čtvrtou pozici.
Nejlepší závodník z Dolnolhotských řad byl Jakub Havrlant, který dojel na celkovém
29. místě. Je vidět, že v Dolní Lhotě vyrůstá výborný mladý cyklista, který doufám bude
nadále na sobě pracovat, aby reprezentoval obec i na dalších republikových či mezinárodních
závodech. Druhý z našich byl Tomáš Moroň, který dojel celkově na 62. místě a třetí
bodující dojel Lukáš Kubín na celkovém 78. místě.
Tímto děkuji Toníkovi Hrubému za roli kapitána cyklistického týmu a nominaci sportovců.

Sálová kopaná
Poslední disciplínou, která se uskutečnila počátkem listopadu, byl sálový fotbal. Tato
disciplína byla velice důležitá, protože "sálovka" rozhodovala o celkovém pořadí. Naše obec
mohla skončit druhá nebo také sedmá v celkovém pořadí, takže každý bod byl důležitý.
Tento rok se naši fotbalisté nenechali zahanbit a Dolnolhotský tým ve složení Rostislav
Kneisl, Jan Hrubý, Lukáš Kubín, Zdražila Tomáš ml., Filip Švidrnoch, Ondřej
Kozelský, Matěj Lazecký a Ondřej Dolba vybojovali 4. místo.
Turnaj vyhrála s přehledem Horní Lhota s 25 body, druhá skončila Velká Polom s 18 body,
třetí obec Zbyslavice se 17 body a čtvrtá Dolní Lhota s 16 body.
Nejlepším hráčem celého turnaje byl vyhlášen náš Ondra Dolba! Ještě jednou gratuluji.

Celkové vyhodnocení VSH 2017
Vážení spoluobčané a příznivci sportu, s úsměvem na tváři Vám mohu oznámit, že v letošním
ročníku VSH skončila Dolní Lhota na výborném 3. místě. Tento ročník byl opravdu
napínavý a o konečném pořadí rozhodoval každý bod a o to více si musíme vážit tohoto
umístění v těžké konkurenci soutěžících obcí.

Konečné pořadí obcí VSH 2017
80
70
60
50
40
30
20
10
0

71

63

62

61

58

58

57
39

37
16

Závěrem mi dovolte, abych tímto poděkoval všem sportovcům, kteří reprezentovali naši obec,
ale také těm, kteří se jakkoli podíleli na přípravě a organizaci námi pořádaných disciplín (běh
a požární útok).
Přeji všem pevné zdraví a mnoho osobních i sportovních úspěchů. Věřím, že v příštím
23. ročníku těchto Vesnických sportovních her budeme opět bojovat o stupně vítězů.
JUDr. Aleš Miko
organizátor VSH

Blíží se konec roku, nejlepší doba na rozvahu a uvažování co se událo v JSDH Dolní Lhota.
Naše jednotka v roce 2017 vyjela k jednomu požáru, jednou byl vyhlášen planý poplach a
osm technických pomocí. Všechny výjezdy se uskutečnily pro naši obec a občany obce.
V probíhajícím roce jsme opět zajišťovali akceschopnost naší techniky ve smyslu STK,
měření emisí, základních servisů výměn olejů, údržby a obměnu pneu na zásahových
vozidlech. Náš Ford již také potřeboval opravit podběhy a podlahu v nástavbě. Vše se
povedlo a nyní je vozidlo v plné kondici. Na Tatře se ještě letos provádí nátěr uvnitř nádrže
s otrýskáním. Zjistili jsme, že nádrž uvnitř je napadená korozí a jsou volné vlnolamy, proto
její údržba už nesnesla odkladu. V letošním roce se zakoupil přívěsný vozík za vozidlo Ford,
kde máme uložený materiál pro případné čerpání vody při povodních a extrémních deštích.
Potřebovali jsme odlehčit vozidlu a čerpací materiál vážící přes 250 kg jsme umístili
do vozíku.
Naše jednotka prochází také pravidelným školením v Ústřední hasičské škole SH ČMS
v Jánských Koupelích. Školení se účastní naši velitelé, strojníci a hasiči připravující se na
zařazení do jednotky. Další školení zdravovědy proběhlo pod vedením zkušené záchranářky
z Porubské stanice.
Všem členům jednotky bych rád poděkoval za jejich celoroční práci ve sboru. A za celou
jednotku přeji všem příjemné prožití vánočních svátků v kruhu svých
nejbližších ve zdraví a spokojenosti.
Bohumil Kokeš
velitel JSDH

20. ledna 2018
3. února 2018
10. února 2018
17. února 2018
24. března 2018

v OD Dolní Lhota
Sokolovna Velká Polom
v OD Dolní Lhota
v OD Dolní Lhota
v OD Dolní Lhota

Hasičský ples
Farní ples
Kozelek
Maškarní ples MŠ
Maškarní ples ZŠ

13. ledna 2018
27. ledna 2018
2. února 2018
10. února 2018
24. února 2018

v KD Čavisov
v KD Čavisov
v KD Čavisov
v KD Čavisov
v KD Čavisov

Obecní ples
Hasičský ples
Myslivecké sdružení Stříbrnice
Maškarní ples MŠ
Kozelek

Zdravím všechny Lhoťáky, nejen sportovce.
Blíží se opět čas Vánoc, adventu, čas, kdy budeme bilancovat rok letošní a přemýšlet nad rokem
příštím.
Zkusím to tedy i já za všechny „krásné blázny“, kteří pomáhají i Vašim dětem, vnukům, pravnukům
k tomu, aby měli rádi sport a bojovali za vítězství Dolní Lhoty. Je jedno, jestli se jedná o tenis,
volejbal nebo fotbal. A kteří, kromě tréninků a zápasů, pomáhají i v tom, aby náš areál byl neustále
lepší, samozřejmě v rámci našich finančních možností.
V roce 2017 se nám povedlo několik významných činů, a jak jste si jistě zvykli, stále směřujeme
kupředu a snažíme se o vylepšení podmínek pro provozování sportu v našem areálu.
Naším hlavním cílem je výstavba nových šaten, které opravdu nutně potřebujeme. Tuto stavbu jsme
zahájili a jsou provedeny základy a nová přípojka vody. Zároveň s provedením přípojky se nám
povedlo dohodnout s firmou SmVak i výměnu starého, poruchového a nevyhovujícího ocelového
hlavního řadu a rozvodů v našem pozemku za nové, plastové.
Na starém potrubí několikrát došlo k havárii a výrazně poškodilo volejbalový kurt, který také díky
tomu je před generální opravou.
Prostředky pro financování další výstavby jsme se pokoušeli získat podáním několika žádostí
o poskytnutí dotace. A tady máme pro Vás vynikající zprávu, „Uspěli jsme“!
V programu Podpory materiálně technické základny sportu MŠMT, podprogram 133D531-2017/18
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, je naše žádost v seznamu subjektů navržených
k financování! V současné době čekáme na oficiální dopis, který nás definitivně potvrdí jako příjemce
této dotace.
To ovšem znamená, že nás čeká perná pracovní zima, perné pracovní jaro, perné pracovní léto.
Nebudeme slibovat nic nereálného, ale od podzimu příští sezony chceme mít šatny k dispozici. Pokud
se vše povede tak, jak máme v plánu, dostane se od podzimu i na důstojné zázemí pro naše tenisty,
tenistky a volejbalistky.

Naší hlavní náplní je sice sportovní činnost, ale abychom mohli sportovat, musíme pravidelně
organizovat brigády pro údržbu hřiště a celého areálu. V tomto roce bylo odpracováno 15 velkých
brigád. Počet brigád ovlivnilo pořádání Dne obce v našem areálu, do kterého jsme investovali mnoho
úsilí, aby byli všichni návštěvníci spokojeni a snad se to na průběhu akce projevilo. Byla dokončena
oprava oplocení s novou vjezdovou bránou, kterou vyrobili členové z řad našich aktivních penzistů, je
opravena podlaha na terase u restaurace, byly obnoveny nátěry všech ocelových konstrukcí, položeny
cesty asfaltovým recyklátem, nově oploceny tenisové kurty. Byl vyřešen letitý problém s vyšlapaným
pokutovým územím u branek, natažením trávního koberce – a vypadá to dobře. Z nového vybavení
uvedu nové branky 5 x 2 m pro potřeby týmů přípravek a veteránů, které získal p. Petr Čížek
vyjednáváním od MFS Ostrava, nové míče pro žáky a přípravku, které zakoupila TJ, nové dresy pro
žáky od sponzorů.
Další z akcí, které přímo nesouvisí s naší sportovní činností a byly pořádány naší TJ pro všechny, byl
vydařený Sokolský ples a také přátelské fotbalové a hokejové utkání veteránů proti hasičům, tradiční
Sranda mač.
A teď už ke sportovní činnosti.
U fotbalu je pro nás důležité hlavně to, že se nám daří pořád doplňovat mladé kategorie, tedy
benjamínky, žáky a z nich budovat naši budoucnost.

V současné době hrajeme tyto soutěže:
Přípravky - U9 4 + 1 a U11 5 + 1, organizované městským fotbalovým svazem Ostrava
Žáci
- městská soutěž, organizovaná městským fotbalovým svazem Ostrava
Muži
- krajská soutěž 1.B třídy, organizovaná krajským fotbalovým svazem MSK
Dorost
- krajská soutěž, organizovaná krajským fotbalovým svazem MSK
Veteráni - městská soutěž, organizovaná městským fotbalovým svazem Ostrava
Během letošního roku jsme odehráli 55 (!) domácích soutěžních zápasů, pořádali turnaj o pohár obce
a několik dalších přátelských utkání.
Důležitým a velmi radostným výsledkem naší dlouhodobé práce byl postup dorosteneckého týmu
do krajské soutěže a jeho výsledky v ní!!!
Dokážeme konkurovat a být lepší, než jsou obce, jako např. Fulnek, Rýmařov, Studénka.
Přípravky hrají ve dvou kategoriích, přičemž U9 pod vedením trenéra Pavla Kudely vyhrála všechny
zápasy a vede svou skupinu. Starší přípravka U11 prohrála na podzim jen jeden zápas a je v tabulce
skupiny na 3. místě, přičemž 2. Krásné Pole deklasovala vysokým rozdílem. Samozřejmě stále
přijímáme nové hráče do všech týmů, ale 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. Přípravky hrají fotbal malých forem, aby
byly v co největším kontaktu s míčem.

V tréninkovém procesu jsme rozděleni na dvě výkonnostní skupiny, kdy do menších chodí děti, které
začaly s fotbalem v tomto roce a jsou vedeny trenérem p. Václavem Jahnem. Během zimy je chceme
zapojit do přípravných a přátelských zápasů tak, aby v jarní části sezony mohly zasáhnout
do mistrovských utkání.
Žáci obhajují první místo a nic jiného ani nečekáme. Do dorostu postoupil silný ročník 2001, ale i
jejich nástupci jsou dobře připraveni. I přes velkou obměnu hráčského kádru, kdy ze základní sestavy
odešli 2 hráči do dorostu a 4 hráči zpět do mateřského klubu, se nám podařilo vhodně doplnit sestavu
o mladší hráče. V současné době máme v kádru 19 hráčů v rozmezí ročníků narození 2007 až 2003.

V dorostu je velmi široký a kvalitní kádr, který bude opět usilovat o vítězství v soutěži.

Tým mužů byl omlazen jak novými posilami, tak vlastními odchovanci a po podzimní části sezóny
musíme bojovat o to, abychom hráli klidný střed tabulky s důrazem na vítězství v domácích utkáních.
Rozpisy i výsledky našich týmů můžete sledovat na webových stránkách sokoldolnilhota.webnode.cz,
které jsou pravidelně aktualizovány.
Tenisový oddíl zahájil začátkem listopadu tréninky v nafukovací hale ve Vřesině, resp. v tělocvičně
v Dolní Lhotě. Připravují se zde všechny věkové kategorie od mini a babytenistů až po dorostence.
Před nedávnem byl také spuštěn nový tenisový web (www.tenisdolnilhota.cz), kde se můžete o dění
v tenisovém oddíle dozvědět další podrobnosti.
Volejbalistky
hrají Okresní
přebor
Ostrava, ve kterém hraje
12 družstev. V letošním
ročníku 2017/18 přibyl
nový volejbalový klub
Baška. Na soupisce
máme posilu ze sousední
vesnice, která vylepšila
náš věkový průměr
a rovněž se vrátila po mateřských povinnostech další mladá krev, tak snad náš volejbalový tým
udržíme a herní projev bude vzkvétat. Tréninky stále probíhají v naší tělocvičně každé pondělí. Léto
jsme strávily na hřišti u tělocvičny nebo jsme jezdily na beachvolejbal do Polanky nad Odrou. Před
začátkem sezóny jsme absolvovaly několik přípravných zápasů s Horní Lhotou, se kterou posledním
zápasem ukončíme podzimní část sezóny 2017/18.
Tolik tedy v krátkosti k tomu, co máme za sebou a co nás v nejbližší době čeká.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim trenérům, sponzorům, rodičům,
prostě všem, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas, peníze a energii k tomu,
aby se naše děti mohly sportovně rozvíjet u nás doma a nemusely jezdit někam
jinam.
A úplně na závěr?
Dvě krásné fotky, které nás nádherně provázejí
celý život, tedy radost a smutek.
Přeji Vám všem klidný adventní čas,
pohodové Vánoce
a v příštím roce spoustu radosti!!!
Za všechny „blázny“ z TJ Sokol Dolní Lhota
Radovan Dolba

Vážení spoluobčané, chci vás krátce informovat o všem důležitém, co se v roce 2017
v mateřské škole událo.
V MŠ Dolní Lhota jsou děti rozděleny do dvou tříd. V třídě Berušky jsou děti ve věku od 4
do 7 let, ve třídě Motýlci jsou menší děti od 2,5 do 4 let. Součástí MŠ je školní jídelna
a odloučené pracoviště v Čavisově s jedinou třídou Sluníčka. Od září 2017 bylo zapsáno
do MŠ celkem 76 dětí, z toho 52 v Dolní Lhotě. O docházku do naší MŠ je velký zájem,
proto je její kapacita v tuto chvíli zcela naplněna.
Děti pravidelně vystupují na akcích v obci, jako je např. Vítání občánků, Den obce, Den
včelařů, Rozsvícení vánočního stromu. Ve spolupráci se Sdružením rodičů mateřské školy
pak jsou pro děti a jejich kamarády připravovány tyto velmi úspěšné akce: Dětský maškarní
ples, Den matek, Den dětí, Rozloučení s předškoláky, Uspávání zvířátek, Vánoční
a velikonoční tvoření s rodiči. Zajímavou akcí bylo sportovní dopoledne v atletické hale
v Ostravě, kde si děti zasportovaly a setkaly se s naší atletickou špičkou.
Naše děti se také účastní soutěží pořádaných
Městem Ostrava. Podařilo se nám obsadit druhé
místo v soutěži Pohádkový domeček a třetí místo
ve výtvarné soutěži Barevný podzim pro nás získal
Matýsek Opat.
V naší práci se neobejdeme bez podpory obce,
rodičů a sponzorů, kterým za jejich celoroční
výbornou spolupráci moc děkuji.
Všem dětem, rodičům a spoluobčanům přeji
příjemně prožité vánoční svátky a úspěšný rok
2018.
Aktuální informace z mateřské školy najdete na
našich stránkách www.msdolnilhota.cz a na
Facebooku.
Jana Kovalová
ředitelka MŠ

A létá běží……
Pod tímto názvem se 6. října tohoto roku uskutečnilo v restauraci Mokřinka již třetí setkání
„Pašičkářů“, to je těch, kteří zde vyrůstali, kteří zde prožili svá dětská léta, své mládí,
ale i těch, kteří mají k těmto místům nějaký dobrý vztah.
Během celého večera zde vládla velice přátelská a pohodová atmosféra, naplněna
ve vzpomínkách nejrůznějšími zážitky, ale taky lumpárnami, které se vážou k životu dětí,
k životu mladého člověka.
K dobré pohodě tohoto setkání přispěla značným dílem i „country kapela“, jejíž mnozí
členové mají své kořeny rovněž v Pašičkách. Když jsme se s dobrým pocitem i v dobré náladě
na přelomu starého a nového dne rozcházeli, slíbili jsme si, že za dva roky se znovu takto
sejdeme. Touto cestou bych chtěl poděkovat organizátorům této akce za jejich nezištnou
práci, velký dík patří i country
kapele, která má značný podíl na
této zdařilé akci. Poděkování patří
všem účastníkům setkání, kteří
svým přístupem vytvořili krásné
společenství dobrých přátel. Ještě
jednou díky všem a za dva roky
na shledanou.
Ladislav Klásek
účastník setkání

NÁRODNÍ RADA OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
(NRZP) Už máte svůj Euroklíč?
Poradna NRZP ČR v Ostravě zdarma realizuje v Moravskoslezském kraji distribuci
Euroklíčů a odborné sociální poradenství.

O projektu Euroklíč
Osobám se zdravotním postižením a rodičům s dětmi do tří let jsou zdarma poskytovány
Euroklíče, kterými si můžete odemknout místa osazená Eurozámkem. Seznam všech
osazených míst je k dispozici na www.euroklič.cz. Osazená místa jsou označena logem
Euroklíče.

O Euroklíčích a Eurozámcích
Zajišťují rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení
(např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze
použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 1000 Eurozámků (např. na úřadech, nádražích,
čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?
Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený prostor
Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena a brání jejich
zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany, apod.)

Kdo může získat zdarma Euroklíč?
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik,onkologický
pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními
záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou) a močovými dysfunkcemi. Je nutné předložit
občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude do „Evidenční
karty Euroklíče“ napsáno, že patří do některé z cílových skupin

PORADNA NRZP ČR - Odborné sociální poradenství
Prostřednictvím odborného sociálního poradenství poskytujeme informace a rady, které vedou ke
zvýšení kompetencí a schopností týkajících se prosazování oprávněných práv a zájmů za účelem
řešení nepříznivé sociální situace.
Služba je určena osobám se zdravotním postižením, seniorům, jejich příbuzným a opatrovníkům bez
omezení věku.
Poradenství poskytujeme osobně, telefonicky, nebo mailem či přes skype.
Poradenství je poskytováno zdarma.
Více na www.nrzp.cz

Kontaktní místo distribuce Euroklíče:
Poradna NRZP ČR v Ostravě,
30. dubna 2944/1, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
Mgr. Markéta Dunděrová, vedoucí Poradny NRZP ČR a poradce odborného sociálního poradenství
Bc. Elena Procházková, vedoucí projektu Euroklíč a poradce odborného sociálního poradenství
tel: 596 110 282, mob: 736 751 206, e-mail: poradnaostrava@nrzp.cz
Za NRZP ČR Júlia Hrubá distributor euroklíčů,
tel: 732 247 278, e-mail: hruba@nrzp-euroklic.cz

PRODEJ
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Kdy:
Kde:

od 1.12.2017
Dolní Lhota, Výstavní 249 (u Mikošků-Radka Kozelská)
Prodejní doba:
pondělí - neděle

9:00 – 11:30 a 13:00 – 19:00
Bližší informace: 732 317 107; 777 882 285
Jedličky z českých plantáží, řezané i kontejnerové
Řezané jen Normandské jedle, žádný jiný druh nebude.
Ceník:
do 1m
do 1,5m

450 Kč
480 Kč

do 2m
do 2,5m

650 Kč
800 Kč

Kadeřnictví Hanka přeje všem občanům požehnané svátky
vánoční plné radosti a pokoje. Do nového roku přeje všem
opravdovou lásku, radost, pokoj, zdraví,
trpělivost, sílu a Boží požehnání.
Hanka Kozelská
Mobil: 731 534 091

PF 2017
je za Obec Dolní Lhota

Mgr. Bc. Vladimír Sobas

