Vážení občané, dámy a pánové.
Dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky práce obecního úřadu a zastupitelstva
obce od minulého zasedání zastupitelstva obce dne 19.8.2020.
Úvodem opět několik slov ke stále probíhající pandemii Koronaviru
Hlavním celosvětovým tématem je bezesporu stále pandemie
Covidu-19. Na českém území s touto virovou nákazou bojujeme již
od začátku března. Po úspěšném zvládnutí první vlny, která
vrcholila v polovině dubna, přišla vlna druhá, která měla pro naši
republiku fatální důsledky. V září se tak naše republika dokonce
zařadila mezi nejhůře zasažené země Evropy co do počtu nově
nakažených na milion obyvatel. V důsledku přísných opatření lze
ale k dnešnímu dni konstatovat postupné zlepšování situace.
Konkrétně v naší obci máme ke dni 27.11.2020 evidováno celkem 5 aktuálně nakažených osob.
Pro srovnání uvádím také situaci v nejbližších sousedních obcích, kde ve Velké Polomi je ke
stejnému datu aktuálně nakažených 25, v Čavisově 4, v Horní Lhotě 4 a ve Vřesině 17. Krásné
Pole je obvodem Ostravy a údaje o něm nejsou v oficiálních zdrojích uváděny samostatně, ale
vždy jen za celou Ostravu, která má v souhrnu 1473 aktuálně nakažených. V Dolní Lhotě je kromě
opatření, o kterých jsem Vás informoval již v minulém Zpravodaji, prováděna pravidelná
dezinfekce povrchů herních prvků na dětském hřišti, laviček na obecním hřbitově, autobusových
a tramvajových zastávek, apod.. Tuto dezinfekci provádějí zaměstnanci obce dle aktuální potřeby
zhruba jednou týdně.
V důsledku opatření, přijatých při vyhlášení nouzového stavu, jsme byli nuceni zrušit naši tradiční
kulturní akci, kterou je slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Tato akce byla již kompletně
zajištěna, byli dohodnuti všichni účinkující a také všichni stánkaři. Vánoční strom se letos v naší
obci sice rozsvítil bez slávy, ale pevně věřím, že v dalších letech bude tradice již nerušeně
pokračovat. Vím, že tato pandemie trvá už moc dlouho, a že jsme všichni z neustálých nouzových
opatření unaveni. Jejich konec ale můžeme urychlit naší zvýšenou opatrností při dodržování
doporučených hygienických opatření a ohleduplnosti k jiným, zejména k rizikovým skupinám
občanů.

Opravy místních komunikací

V letošním roce proběhla další etapa oprav místních komunikací. Tentokráte byla provedena
generální oprava povrchu komunikací na ulicích Poštovní, Družstevní, U Školy, Krátká,
Na Předměstí a Pod Budkovcem. Stavební práce prováděla místní firma Controlstav. Při pracích
došlo k neplánované změně vyhlášeného harmonogramu prací, a to z důvodu poruchy
a následného celodenního výpadku na obalovně, která nám dodávala asfaltovou směs. Hlavní
asfaltovací práce jsou tedy již pro letošní rok hotovy. K dnešnímu dni tak máme v obci nové
povrchy komunikací již v 18-ti ulicích. Další etapa oprav bude probíhat také v příštím roce.

Průběh poskytování dotací pro stavby domovních ČOV
Stále probíhá příjem žádostí o dotaci z finančních prostředků obce
na výměnu stávající žumpy (nebo septiku) za domovní čistírnu
odpadních vod. Žádosti budou přijímány ještě v roce 2021 s tím,
že proplacení dotace bude ukončeno ke dni 31.12.2021. Do tohoto
data již musí být domovní ČOV povolena, postavena
a dodavatelem vyfakturována. Jelikož k největším časovým
průtahům dochází u vodoprávního úřadu na Magistrátu města
Ostravy, který stavbu ČOV povoluje, a kterému vydání tohoto
povolení trvá i více než 9 měsíců, doporučujeme těm, kteří o stavbu domovní ČOV ještě uvažují,
aby s podáním žádosti o její povolení neotáleli. Rád bych ještě zdůraznil, že změna žumpy na
domovní ČOV není povinností majitele rodinného domu. Každý si tedy může žumpu ponechat.
Hlavním důvodem, proč si občané žádají o změnu žumpy na domovní ČOV jsou nesrovnatelně
nižší provozní náklady u ČOV, než u žumpy. Navíc s pořizovacími náklady na výstavbu domovní
ČOV pomůže obecní dotace. U žumpy totiž musí každý vlastník rodinného domu na vyzvání
doložit kontrolnímu orgánu (tedy Magistrátu města Ostravy nebo České inspekci životního
prostředí) vývozní lístky svých odpadních vod, jejichž celkový roční objem musí být shodný
s celkovým ročním objemem pitné vody, dodané přes domovní vodoměr. Úhrada takto daného
ročního objemu odpadních vod bude bezesporu činit značnou částku, která u domovních ČOV
takřka celá odpadá. O důvodech vyhlášení obecní dotace na domovní ČOV jsem informoval již ve
své zprávě, která vyšla v obecním zpravodaji po zasedání zastupitelstva dne 27.5.2019. Informace
o zákonné povinnosti pravidelného vývozu jednotlivých žump byla zveřejněna v obecním
zpravodaji, vydaném po zasedání zastupitelstva dne 5.12.2018.

V obci jsou k dispozici kontejnery na kovy
Se svozovou firmou AVE CZ bylo na základě požadavků občanů
dohodnuto dodání celkem tří kontejnerů pro celoroční sběr kovového
odpadu. Kontejnery jsou zhruba o velikosti stávajících zvonových
kontejnerů na sklo. Jejich určení je zaměřeno na drobnější železný
odpad s tím, že rozměrnější železný odpad, který již do kontejneru
nevejde (jako například vyřazené pece na tuhá paliva, apod.) bude i
nadále již tradičně svážet místní Sbor dobrovolných hasičů. Kontejnery
jsou prozatím tři a jejich počet se bude podle potřeby zvyšovat nebo
v případě malého zájmu snižovat.

Připravované akce pro rok 2021
Přístavba hasičské zbrojnice
Obci se po mnoha opakovaných pokusech podařilo získat dotaci na léta odkládanou přístavbu a
stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH, která se nachází v budově obecního domu na ulici
Poštovní. Jedná se o dotaci ve výši zhruba 90-ti procent uznatelných nákladů stavby. Informace o
získání této dotace byla zveřejněna na webových stránkách našich hasičů. O podrobnostech této
dotace se dozvíte v samostatném článku tohoto zpravodaje.

Výstavba domovní ČOV u Obecního domu
V průběhu příštího roku je plánována výměna stávajícího septiku pro odpadní vody z obecního
domu za domovní ČOV. Tato ČOV musí být dostatečně kapacitní, aby zvládla celý provoz
obecního domu, včetně případů, kdy v něm probíhají kulturní a společenské akce s velkým počtem
zúčastněných osob.

Dopravní bezpečnost v obci
V rámci této akce dojde v celé obci k obnově dopravního
značení a k doplnění prvků pasivní bezpečnosti. Ve spolupráci
se Správou silnic MSK v Ostravě připravujeme také zásadní
omezení vjezdové rychlosti do obce, a to konkrétně výrazným
posunutím stávajících dopravních značek označujících začátek
obce jak ve směru od Krásného Pole, tak i ve směru od Zátiší.
Pro bezpečnější přístup k tramvajové zastávce „Dolní Lhota
Osada“ (to je zastávka na výjezdu z obce směrem do Zátiší)
připravujeme rovněž výstavbu osvětleného přechodu pro
chodce.

Příprava cyklostezky
Obec Dolní Lhota ve spolupráci s obcí Velká Polom
připravuje výstavbu společné cyklostezky. Její trasa
byla navržena s maximálním využitím stávajících
polních cest v majetku jednotlivých obcí tak, aby tento
projekt byl také po majetkoprávní stránce jednoduše
realizovatelný. Cyklostezka bude začínat v Dolní
Lhotě na konci ulice Podevsí, odkud bude pokračovat
směrem na Velkou Polom, kde bude napojena pod
jejich základní školou na stávající cyklostezku vedoucí
do Krásného Pole. V současné době projekční firma DOPRAPLAN s.r.o. Ostrava připravuje studii
proveditelnosti, v rámci které bude proveden průzkum a geodetické zaměření trasy, vytipování
případných problémů a návrh jejich řešení. Poté tato projekční firma vypracuje také projektovou
dokumentaci pro umístění a provedení stavby. Tato dokumentace bude sloužit rovněž jako jedna
z příloh k žádosti o získání dotace.

Doplnění dětského hřiště u základní školy o nové hrací prvky
Jelikož stávající dětské hřiště u základní školy neobsahuje hrací
prvky pro předškolní děti, bylo rozhodnuto o dokoupení
několika dalších vhodných prvků. Pro dětská hřiště je
v současné době také vyhlášena dotace, v rámci které lze získat
80 procent uznatelných nákladů. Žádost o tuto dotaci budeme
podávat ještě v prosinci tohoto roku.

Výměna oplocení školního pozemku
V minulých letech byla provedena výměna oplocení školního
pozemku ze strany od hlavní silnice na ulici Československých tankistů. Stávající drátěné oplocení
ze strany ulice U Školy a Záhumení však zůstalo beze změny. Jelikož toto oplocení je již značně
poškozené a celkově nevzhledné, bude v příštím roce provedena jeho výměna za oplocení zcela
nové.

Zatrubnění příkopu
Na konci ulice Podevsí, v prostoru mezi závorou a obecní skládkou, se nachází zhruba 100 m
dlouhý příkop, do kterého ústí odpadní vody z části veřejné kanalizace. Na doporučení kontrolních
orgánů bude provedeno zatrubnění tohoto příkopu tak, aby se odpadní vody vlévaly do vodního
toku pod skládkou přes řádnou kanalizační výusť.
Závěrem bych rád za sebe a za všechny zastupitele popřál všem občanům naší
obce šťastné a veselé Vánoce a do nového roku především pevné zdraví, hodně
štěstí a rodinné pohody.
Děkuji za pozornost.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

AKTUÁLNÍ ÚDAJE Z NAŠÍ EVIDENCE

Tak, jako každý rok, i letos Vás seznámíme se statistikou v evidenci obyvatel
naší obce v roce 2020.
Obec Dolní Lhota má v současné době 1493 obyvatel, z toho je 49,7 % mužů
a chlapců - 600 a 142 a 50,3 % žen a dívek - 613 a 138. Průměrný věk obyvatel
naší obce je 42,86 let.
V roce 2020 zemřelo 10 našich spoluobčanů (5 žen a 5 mužů), narodilo se 9 dětí
(6 děvčátek a 3 chlapci). Z obce se odstěhovalo 24 obyvatel a přistěhovalo se 32
našich nových spoluobčanů.
Nejstaršímu občanovi je 95 let, jednomu 94 let, třem 93 let, dvěma 92 let a dvěma bylo letos
90 let.
Nejen jim, ale i Vám všem, přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojený život v naší obci.
Hana Výtisková
sam.referent OÚ

TERMÍNY SVOZŮ PDO A PLASTŮ V ROCE 2021
Čtrnáctidenní svozy – každé liché pondělí:
4.1., 18.1.,1.2., 15.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7.,
19.7., 2.8., 16.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12., 20.12.
Měsíční svozy:
4.1., 1.2., 1.3., 29.3., 26.4., 24.5., 21.6., 19.7., 16.8., 13.9., 11.10., 8.11.,
6.12.
Svozy plastů –středy:
20.1., 17.2., 31.3., 28.4., 26.5., 23.6., 21.7., 18.8., 29.9., 27.10., 24.11., 22.12.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční na jaře a na podzim.
Dle OZV č. 1/2020 místní poplatek za odvoz odpadů činí 540 Kč/rok, který platí každá fyzická
osoba přihlášena v obci.
Tento poplatek rovněž platí fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba;
má-li ke stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to
ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
Poplatky na rok 2021 se budou vybírat v hotovosti do pokladny OÚ Dolní Lhota nebo převodem
na účet č. 1842566339/0800, (VS číslo popisné) od 1.2.2021 do 31.3.2021.

ZPRÁVA ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Letošní rok byl pro děti, rodiče a pedagogy náročný. Jarní vlna pandemie
přinesla novinky ve formě online výuky. Nějakou dobu trvalo, než jsme se
s ní všichni sžili. Na podzim, když děti zůstaly doma, byla situace s online
výukou o něco příznivější. Všichni jsme mohli zúročit načerpané zkušenosti.
Ještě trochu cítíme problém se slabým signálem některých účastníků, který
způsobuje vypínání kamer a nekvalitní poslech. Měli jsme radost z příchodu
žáků prvního a druhého ročníku do školy, myslím, že rodičům se hodně
ulevilo. Nyní už pracujeme v úplném složení, doufáme, že prezenční výuka
vydrží nejen do Vánoc, ale až do konce školního roku. I když neproběhly
žádné výchovně vzdělávací akce ani akce kulturního charakteru, chtěla bych vás pozvat na naše
webové stránky www.zsdolnilhota.cz, kde si můžete prohlédnout fotky z naší činnosti a video,
které jsme nechali natočit u příležitosti 115. výročí výuky ve stávající budově.
Mgr. Věra Lasáková
ředitelka ZŠ

ZPRÁVA KULTURNÍ KOMISE
V letošním roce se uskutečnily pouze
dvě akce, a to Dolnolhotský bajk a
zájezd pro seniory do Nového Jičína,
Valašského Meziříčí a na Pustevny.
Obě akce byly úspěšné, plně obsazené
účastníky. Letos se neuskutečnilo např.
vítání občánků nebo návštěva divadla.
Věříme, že v následujícím roce splníme
plán akcí v plném rozsahu. Aktuality a
plán akcí na nový kalendářní rok
naleznete ve vývěsce u místní prodejny.

Mgr. Věra Lasáková
předsedkyně komise

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME DOLNÍ LHOTU

Milí spoluobčané,
dne 4. 4. 2020 měl proběhnout druhý ročník akce Ukliďme Česko – Ukliďme Dolní Lhotu,
ale z důvodu koronavirové pandemie musela být tato akce zrušena.
Tuto akci plánujeme na jarní dny roku 2021 a doufáme, že ji budeme moci zrealizovat.
Věřím, že se opět sejdeme a tentokrát i ve větším seskupení občanů, kterým není prostředí naší
obce lhostejné. O termínu budete včas informováni.
Mgr. Marek Tejzr
zastupitel za KDU-ČSL

PŘESTAVBA ZBROJNICE-SEN NEJEN PRO HASIČE
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 10. června 2016 průběžnou výzvu č. 36 „Stanice
integrovaného záchranného systému" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení
rizik a katastrof“. Na základě této výzvy podala také Dolní Lhota svou žádost o „přístavbu
a stavební úpravy hasičské zbrojnice JSDH obce Dolní Lhota“. Byla vypracována studie
a následně projekt, který byl podán k posouzení 23. února 2017. V letošním roce, i díky
nečekanému navýšení výzvy o 358 miliónu korun, budou v České republice pokryty i všechny
náhradní projekty. Lidově řečeno, dostalo se i na naši Dolní Lhotu. Na požadovaný projekt bude
vypláceno 8.845.420,87 Kč.
V současné době má zbrojnice stísněné prostory a podmínky nevyhovující současným standardům.
Členové jednotky mají své pracovní zásahové obleky v taškách a není výjimkou, že se tísní dva
v jedné skříňce. Zásahové vozidlo Tatra se do garáže musí zaparkovat s přesností na centimetry
tak, aby bylo vůbec možné zavřít vjezdová vrata. Prostor nemá sociální zařízení a místa na úpravu
zásahového materiálu je minimum. O sprše se hasičům může jen zdát. Schází větší prostory pro
možnost školení a výcviku jednotky. V přízemí mají své prostory také zaměstnanci obce a je tam
garáž pro služební automobil. Tyto prostory jsou malé a nevyhovující.
Nový projekt všechny tyto problémy vyřeší. Vzniknou nové prostory pro hasičskou techniku,
vzniknou nové prostory pro potřeby obce. Přístavbou se rozšíří sál, kde bude možné uspořádat
akce až pro 200 lidí. Bude možné v těchto prostorách pořádat plesy, dožínky, smuteční i slavnostní
akce, školení a popřípadě také kino. Prostor sálu bude také možné rozdělit na větší starší část
a menší novou část. Projekt pamatuje na posílení sociálek, zvětšení kuchyně a vybudování nového
nouzového východu. V plánu je nové výdejní okno přímo do sálu. V projektu je mnoho
vychytávek a modernizací. Zahájení stavby se plánuje v dubnu 2021 a ukončení a předání do
užívání v dubnu 2022.
Na závěr je třeba poděkovat zastupitelům obce, kteří každý rok neúnavně obnovovali svou žádost.
Tento projekt je prospěšný všem, nejen dobrovolným hasičům a zásahové jednotce obce, ale
především všem občanům naší krásné obce.
JSDH, dobrovolní hasiči, obec Dolní Lhota

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021
Již 17 let v naší obci začínáme nový rok Tříkrálovou sbírkou, kterou na celém území ČR pořádá Charita ČR.
Jedná se o největší charitativní akci v zemi.
Celá léta probíhala sbírka podle starých křesťanských tradic našich předků.
Také nadcházející rok 2021 začneme touto sbírkou. Avšak poprvé v historii se bude
měnit její podoba. Stejně jako světová pandemie v letošním roce změnila fungování
společnosti i našich osobních životů, změnila také průběh Tříkrálové sbírky 2021.
Vzhledem k vládním opatřením a hygienickým předpisům nebudou koledníci obcházet
naše domovy s vánočním poselstvím Pokoje, Lásky a Naděje. Přesto si mohou občané toto poselství
uvědomit a naplnit konkrétní pomocí těm, kteří si sami pomoci nemohou. Finanční pomoc bude i letos
poskytnuta Charitě Hrabyně (www.hrabyne.charita.cz).
Zapečetěné pokladničky budou k dispozici na obecním úřadě u p. Hany Výtiskové. Také pak v kostele
sv. Cyrila a Metoděje u p. Dagmar Máchové před a po mši svaté, a to ve středu 6. 1. a pak v neděli 2. 1.
a 9. 1. 2021. Možno přispět i bezhotovostním převodem, číslo účtu i s variabilním symbolem pro Dolní
Lhotu bude k dispozici před sbírkou na plakátcích nebo na webových stránkách Charity Hrabyně.
Občané, kteří by chtěli napsat požehnání pro rok 2021 na dveře svých domů, se mohou nahlásit osobně
nebo telefonicky u p. Dagmar Máchové, a pak se po domluvě jednotlivé domy obejdou.
Věřím, že i tato podoba neumenší význam a smysl této sbírky, a že se nelehká situace, kterou všichni
prožíváme, bude správným směrem dotýkat našich srdcí, a že budeme jako lidé vyzrálejší, vzájemně
ohleduplnější, skromnější a solidárnější.
Děkuji všem za otevřenost pomoci potřebným.
Dagmar Máchová, mob. 777 941 213
koordinátorka sbírky

VÝSTAVBA NOVÉ LÁVKY PŘES POTOK PORUBKA

V měsíci
říjnu
nám
několikadenní srážky opět
zvedly vodní tok na potoce
Porubka. Záběry zasahujících
hasičů ukazují, jak velký
průtok v místě brodu u
zastávky Osada byl. Velká
voda opět vzala s sebou lávku, která byla vybudována v roce 2015
místním sdružením myslivců Stříbrnice. Lávka neodolala náporu velké vody a po opadnutí
velké vody bylo zřejmé, že se musí celá lávka vyrobit znovu.
Myslivci ze spolku Stříbrnice domluvili na lesní správě materiál na novou lávku a společně
s hasiči postavili lávku novou. Nyní již opět můžeme chodit suchou nohou přes potok Porubka
a využívat lesních cest pro sport a procházky. Chtěl bych touto cestou poděkovat myslivcům a
hasičům z Dolní Lhoty za opětovné zprovoznění lávky.

za MS Stříbrnici a SDH
Bohumil Kokeš

SDH DOLNÍ LHOTA V ROCE 2020
Na konci roku 2019 jsme uspořádali lední hokej s „bratry Sokoly“. Akce se osvědčila, proto
proběhlo ještě v závěru roku další sportovní klání, a to silvestrovský pozemní hokej. Obě akce
se vydařily ku prospěchu obou stran a navození vánoční a silvestrovské nálady.
V lednu jsme na výroční valné hromadě volili nový výbor SDH na další volební období. Rok 2020
byl jiný nejen pro celou zemi, ale také pro naši organizaci sdružení hasičů. Covid měl a má pořád
nadvládu nad všemi událostmi a akcemi, které jsme měli naplánované a domluvené. Covid zasáhl
do tradičních akcí, které musely být zrušeny - Čarodějnice, Ukliďme Česko nebo letitá hasičská
soutěž Lucerna. Hasiči jsou zvyklí pomáhat a ve výjimečném stavu se také zapojili do nových
činností. Naše členky pochopily situaci a začaly šít roušky, které jsme rozdávali v obci nebo
se daly k dispozici na naši poštu. Část roušek jsme předali na oddělení ve Fakultní nemocnici
Ostrava. Přes Covid jsme pokračovali s naší mládeží v soutěžích a jiných činnostech, jednotka si
také plnila své povinnosti. Hasiči také nemohli nechat bez údržby náš areál, o který je třeba se
starat. Brigády se musely uskutečnit jak na Mokřince, tak i ve zbrojnici. Areál i výzbroj musela
být připravena jak pro naši mládež na soutěže, tak pro akce jako např. Srandašplouch, kterého se
zúčastnilo osm místních družstev. Také nohejbal proběhl s účastí dvanácti družstev na vysoké
úrovni. Srandamač s „bratry Sokoly“ proběhl na sokolském hřišti s posunutým termínem.
Další záslužné akce a výzvy, kterých se pravidelně zúčastňujeme jsou „Darujte krev s hasiči“, při
které se každým rokem zúčastňujeme v počtu pěti až desíti odběrů krve nebo plazmy a Český den
proti rakovině. Letos květiny prodávali Markéta Miková, Lucie Fialová, Nikol Tichá a Hynek
Zdražila a vybrali krásných 7 517 Kč. Velké poděkování patří mládeži a také dárcům krve
a plazmy za pravidelnou účast v těchto akcích.
Koncem roku bychom rádi uskutečnili tradiční vánoční pochod, a to dne 27. 12. 2020, který
proběhne dle aktuální „covidové situace“.
V roce 2021 máme termín výroční valné hromady stanovený na 9. 1. 2021, ale otázkou zůstává,
v jakém počtu a v jaké formě budeme moci valnou hromadu uskutečnit. Stejná situace je
s pořádáním 13. ročníku Kozelka, který má termín daný na 13. 2. 2021. Až situace kolem Covidu
ukáže, jestli jsou termíny reálné.
Jistě už všichni víte, že na konci roku končí v naší hospůdce Mokřinka Duo Honza a Marcel.
Děkujeme Honzovi Klapuchovi a Marcelu Prokšovi za jejich skoro dvacetiletou dobrou spolupráci
s hasiči při pořádání našich akcí, rodinných oslav a hlavně za to obyčejné sezení u piva a tvarůžek.
Přejeme jim hodně úspěchů do života bez hospody a naplnění jejich snů vydržet
bez restaurace.
Přejeme všem občanům Dolní Lhoty hodně krásných chvil prožitých v příjemné
atmosféře Vánoc a v novém roce hodně radostných dnů bez testů, pevné zdraví
a mnoho chuti do práce.
Kokeš Bohumil
starosta SDH

JSDH DOLNÍ LHOTA
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás seznámil s činností zásahové jednotky obce Dolní
Lhota za rok 2020. Naše jednotka má v současné době 18 členů a je zařazena do kategorie JPO III
s výjezdem do 10 minut od vyhlášení poplachu. V tomto roce naše jednotka měla celkem 9 výjezdů
a 24 technických pomocí. V rámci výjezdů jsme zasahovali například u dopravních nehod,
spadlých stromů, odchytů lesní zvěře. V letních měsících vlivem vytrvalých přívalových dešťů
jsme prováděli odčerpávání vody z pozemků a budov. V rámci technické pomoci byly prováděny
pomocné práce hlavně pro občany naší obce, jako třeba čerpání vody ze sklepů, stavění
protipovodňových zábran, čištění kanalizací, komunikací apod. Během roku byla prováděna
pravidelná údržba hasičské techniky, zdravotní prohlídky členů jednotky a školení jednotky.
Hlavním posláním naší jednotky je především ochrana zdraví a majetku nejenom občanů naší
obce, ale všude tam, kde je naše pomoc zapotřebí. Disponujeme poměrně moderní technikou
a například v naší výbavě nechybí ani filtry, které nám umožňují dle potřeby zasahovat
i v oblastech s výskytem COVID-19. V rámci šíření této nákazy jsme se na základě žádosti města
Ostravy zapojili do dobrovolnické činnosti v krizové situaci, spočívající v případné pomoci
především v oblasti sociálních zařízení, pobytových služeb domovů pro seniory, domovů pro
osoby se zdravotním postižením a domovů se zvláštním režimem.
Děkuji tímto všem 18 členům zásahové jednotky obce Dolní Lhota a velice si vážím jejich
dobrovolné a časově náročné práce nejenom pro občany naší obce. Chci také poděkovat obecnímu
zastupitelstvu za jejich plnou podporu a za získání dotace pro přístavbu hasičské zbrojnice. Věřím,
že nová hasičárna nebude jenom lepším zázemím pro zásahovou jednotku, ale bude sloužit ku
prospěchu všem občanům naší obce. Více než 30 řešených událostí za tento rok je pro nás
důkazem, že naše hasičské poslání má velký smysl a je třeba udělat všechno proto, abychom ho
zachovali pro další generace.
Na závěr bych chtěl ze srdce popřát všem občanům naší obce příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví do nového roku. Prožijte tyto radostné chvíle v této nelehké „covidové“ době
pokud možno v kruhu rodinném, protože rodina je tím největším darem a bohatstvím, které
můžeme v životě mít.
Ing. Martin Sobas
velitel JSDH Dolní Lhota

HOSPŮDKA MOKŘINKA
Vážení spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě připravuje
opravu budovy Mokřinka a vybudování klubovny pro
mladé hasiče. Chceme naše spoluobčany touto cestou
informovat o skutečnostech, které nás donutily zabývat
se tímto projektem. Budova Mokřinky je složena ze čtyř
částí, které byly budovány postupně. Naši předkové
budovali cihlu po cihle prvně klubovnu a pak restauraci
pro pár míst. Později byla uvedena do provozu vinárna.
Samozřejmě bylo nutné vybudovat sklady a sociální zařízení. Pro uspokojení poptávky na větší
akce, hasiči postavili sál pod domáckým názvem „skleník“, vybudovali jednoduchou kuchyň
a přistavěli nové sociální zařízení a shoz na pivo. Všechny tyto části byly vybudovány na měkkém
podloží mokřin a po létech provozu budova začala sedat a zdivo praskat. Je tedy nutné celou
budovu svázat železobetonovým věncem, který zamezí dalšímu praskání stěn.
Dalším důležitým bodem je fakt, že do budovy zatéká. V zadní části bylo nutné opakovaně
vyměnit nebo posílit krytinu a v podobném stavu je i zbytek střechy. Nezbývá než střechu vyměnit,
protože stávající dřevěné vazníky už nejsou v dobré kondici.
Třetím a asi nejpalčivějším bodem, proč jsme se rozhodli pro rekonstrukci, je skutečnost, že naše
děti nemají klubovnu a brzy se zkrátí prostor před hasičárnou u obecního domu. V současné době
má náš sbor 27 mladých lidí, kteří se scházejí pravidelně na schůzkách buď v tělocvičně nebo
v malé klubovně 3x4 metry. V klubovně při tomto počtu spolu s vedoucími je nemožné
provozovat jakoukoliv činnost, a to nemluvíme o tom, že v blízkosti není sociální zařízení.
Venkovní prostor se podstatně zmenší po přestavbě hasičské zbrojnice obecního domu a prakticky
už nebude možné trénovat na asfaltové ploše, kde hrozí zachycení dítěte automobilem.
Naše přestavba tedy vyřeší ty základní a nejnutnější body. Sváže celou budovu, výměnou střechy
zamezíme zatékání a zborcení střechy a v neposlední řadě vzniknou pod sedlovou střechou
prostory pro technické zázemí budovy a klubovnu pro mládež našeho sboru. Nejsme schopni
z vlastních prostředků celou přestavbu finančně vyřešit, proto jsme požádali o pomoc obecní
zastupitelstvo. Dotace nám byla schválená a hned na jaře začneme s přestavbou. Počítáme s tím,
že odpracujeme stovky hodin při stěhování, bourání, zdění a v neposlední řadě úklidu a uvedení
do provozu. Odborné práce svěříme odborným firmám, ale hodně věcí si chceme a musíme udělat
sami.
Věříme, že nám s rekonstrukcí pomůžete už jen tím, že přijdete v létě na dobré pivo. Nejedná se
o prostory, kde se scházejí jen hasiči. V budově proběhly mnohé oslavy a svatby. V sále
s kapacitou až 70 lidí je možné také uspořádat školení a pracovní schůze. Chceme postupně
zvelebit fasádu a prostory kolem areálu. Máme v plánu vybudovat lepší hřiště pro děti. Těch plánu
do budoucna je mnoho, ale začneme tím, co opravdu potřebujeme nutně a teď.
Každá hasičská generace se snažila vybudovat něco nového, co bude ku prospěchu nejen hasičům,
ale i všem občanům naší vesnice. Srdečně děkujeme za vaši podporu a přízeň.

Výbor SDH Dolní Lhota

SOUTĚŽNÍ ČINNOST MLÁDEŽE SDH DOLNÍ LHOTA
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás stručně informoval o činnosti naší hasičské mládeže. Vlivem známých okolností
byla zrušena převážná část jarních soutěží Ostravské ligy mládeže,
včetně naší domácí soutěže. Situace umožnila konání soutěží až
v samém závěru sezóny. Na konci června se tak naše družstvo
mladších žáků vypravilo do Ostravy – Pustkovce, aby po dlouhé
soutěžní pauze zabojovalo o nejvyšší příčky. V improvizovaném
složení se pokoušeli uspět ve dvou disciplínách – štafetě dvojic a
požárním útoku. Bohužel ani v jedné disciplíně se jim nedařilo dle
představ a celkový součet obou disciplín jim vynesl 5. místo z 9
zúčastněných družstev.
V červenci jsme symbolicky
ukončili tuto „nesezónu“
společným
venkovním
posezením, spojeným s vykonáním odznaků odbornosti. Žáci si plnili
odznaky „Kuchař“ a „Kutil“. Děti si tak vyzkoušely různé manuální
úkoly od zatloukání hřebíku, až po stavbu domu… bohužel jen
papírového. Následně asistovaly u přípravy a vaření tradiční
pochutiny, jejíž kvalitu následně pečlivě ohodnotili vedoucí.
Poslední srpnový víkend patřil společnému zápolení v požárním útoku
mezi místními spolky. Této přátelské akce s příznačným názvem
„Srandašplouch“ se rovněž zúčastnilo naše mládežnické družstvo,
přičemž mnohým dospělým vypálilo rybník a ukázalo, jak se mají
běhat požární útoky. V tento den si družstvo mladších žáků ještě stihlo
připsat účast na pohárové soutěži v Klimkovicích, kde ve velmi silné
konkurenci obsadili 7. místo.
Během letních měsíců se dva naši dorostenci zúčastnili letní školy
instruktorů, kde nabrali další zkušenosti v oblasti práce s hasičkou
mládeží a uměli tak aktivně pracovat jako vedoucí. Dalším
vzdělávacím kurzem byl tzv. Rescue camp, kde naši dorostenci
získávali znalosti směřované na záchranu lidského života.
Vzhledem ke zrušení jarní domácí ligové soutěže jsme již na jaře střádali plány na kompenzaci. V září jsme
proto uspořádali pohárovou soutěž pro mládež „O pohár Ludvíka Šimoše“, čímž jsme chtěli dětem dát
možnost představit se také na domácí trati. Soutěže se zúčastnilo celkem 7 družstev. Starší žáci našli
jediného přemožitele a na krk si věší stříbrné medaile. Mladší žáci soutěž vyhráli a putovní pohár v této
kategorii tak zůstal v Dolní Lhotě!
V říjnu, vzhledem k pozdějším omezením, nás čekalo poslední ostré měření sil ve Vratimově. Mladé hasiče
zde čekal tradiční branný závod v požárnické všestrannosti. Družstvo mladších žáků si v tomto závodě
doběhlo pro 6. místo z celkového počtu 20 družstev. Starší žáci si po pár chybách na střelbě připisují
10. místo z počtu 24 zúčastněných družstev.
Na konci září jsme se aktivně účastnili Českého dnu proti rakovině. Naši dorostenci procházeli ulice
Ostravy a prodejem tradičních žlutých květů pomohli v boji proti této nemoci. Těmto dorostencům patří
velké poděkování za jejich ochotu a věnovaný čas tomuto významnému
dni. Aktuální situace nám znemožňuje společné tréninky, a tak jsme se
rozhodli, že tuto dobu využijeme k dobré věci. Děti vyrábějí vánoční
přání, které budou následně předány do domova seniorů Sluníčko
v Ostravě – Vítkovicích. Věříme, že i touto drobností potěšíme obyvatele
tohoto domova.
Doufáme, že se v brzké době vrátíme do normálního režimu, naplno opět
nastartujeme tréninkový cyklus a v novém ruce ukážeme své dovednosti
již na všech soutěžích! Všem žákům patří velké poděkování
za reprezentaci sboru a celé obce v této nelehké sezóně. Děkujeme také rodičům a všem příznivcům
za podporu a pomoc při naší činnosti.
Přejeme všem poklidné a šťastné prožití vánočních svátků a v novém roce na viděnou!
za vedoucí mládeže Martin Kubín

TJ SOKOL DOLNÍ LHOTA V ROCE 2020
Přejeme krásný adventní den všem Lhoťákům.
Zase je tady konec roku a s ním i čas trošičku bilancovat, oddechnout a nabrat síly do dalšího roku,
zvlášť v této velice divné době. Zkusíme i my.
Naše fotbalová sezóna na podzim 2020 byla krátká a důvod je zcela jasný – Covid 19.
Odehráli jsme hlavní část všech podzimních zápasů, ale skončili jsme v říjnu 2020. Pořadí
jednotlivých týmů v této době nebude důležité. Hrajeme fotbal pro radost a věříme, že se zase
radost z fotbalu a ze hry vrátí
na jaře zpět.
Proto máme čas připravovat
šatny a všechny hrací plochy,
v rámci našich technických
a finančních možností, do
dobrého technického stavu a
připravit se tak na další část
fotbalové sezóny.
Všichni naši hráči v době „covidové“ mají možnost trénovat podle tréninkového plánu, který
stanovili trenéři našeho „A“ týmu. Každodenní plán kondiční přípravy je zavěšený na společných
stránkách fotbalistů TJ Sokol Dolní Lhota.
V zimních měsících budeme připravovat novou hrací plochu s povrchem z umělé trávy, kdy jsme
již zahájili přípravné práce:
V průběhu příštího roku bychom chtěli nejpozději na podzim toto hřiště začít používat.
Tenisové soutěže družstev jsme odehráli v omezeném
režimu, přesto se nám povedlo s družstvem babytenisu
zvítězit v oblastní soutěži a v roce 2021 (3 vítězství, žádná
porážka) budeme hrát soutěž vyšší. S mladšími žáky jsme
skončili druzí, s žáky stašími na konečném třetím místě.

Vítězné družstvo babytenisu (OPAVA)

Individuální úspěchy
Mezi děti, které hájí barvy TJ Sokol Dolní Lhota také na turnajích jednotlivců, patří dlouhodobě
Toník Výtisk, který letos přešel mezi děti starší kategorie a o to měl úlohu složitější. Přesto
postoupil na řadě turnajů do semifinále, dokonce do finále došel na turnaji v Karviné.
Rovněž Pepíkovi Výtiskovi se dařilo, když došel na sérii turnajů AKUNA až do závěrečného
Masters, kde skončil na
konečném 6 místě.

Tenisové soustředění
V termínu 24.-29.8.2020 proběhlo tradiční tenisové
soustředění v lokalitě Hutisko-Solanec. Účast byla
hojná, počasí vyšlo a děti si odvezly spoustu zážitků a
také věcné ceny a trofeje po bojích v závěrečném turnaji.
Takže je vidět, že i přes situaci, která, nejen u nás,
panuje, děláme vše pro to, aby naše děti a všichni
sportovci měli podmínky pro sportování stále
kvalitnější.
Těší nás, že zájem o sportování neklesá, v současné době
u nás v obou oddílech sportuje 124 sportovců ve věku
od 3 do 23 let, což je kategorie, na kterou se vztahuje
dotační program „Můj klub“ Národní sportovní
agentury, v rámci kterého jsme o dotaci na činnost
požádali. V současné době zpracováváme podklady pro
dotaci na provoz a údržbu ze stejné agentury. Společně
s již schválenými dotacemi na činnost a investice z naší
obce budeme mít dobrý předpoklad pro realizaci našich
představ.
Chtěl bych taky poděkovat naší obci a všem našim
sponzorům za podporu naší činnosti.
Na závěr bych chtěl popřát všem našim dětem, fotbalistům, tenistům, tenistkám, volejbalistkám,
ale hlavně všem trenérům trošku klidu během vánočních svátků, ať máme sílu začít po novém roce
s přípravou na naše soutěže, které snad proběhnou lépe a klidněji než letos.
A Lhoťákům?
Letos musím víc než jindy popřát pevné zdraví do příštího roku, roku 2021, a doufám, že se brzy
uvidíme v našem areálu při fotbalových a tenisových zápasech nebo jen tak s přáteli.
Muži
Rk.

Družstvo

Záp.

Žáci
Body

Rk.

Družstvo

Dorost

Záp.

Body

Rk.

6

15

1

Družstvo

Záp.

Body

Brušperk

9

18

1

Dolní Lhota

9

27

1

Lokomotiva
Ostrava

2

Markvartovice

9

24

2

Polanka

6

12

2

SO Bruntál

7

17

3

Michálkovice

9

21

3

Šenov

5

12

3

Ostrava-Jih

8

17

4

Šenov

9

17

4

Václavovice

6

12

4

Kobeřice

9

17

5

Hrušov

9

15

5

Klimkovice

6

10

5

Vítkov

9

17

6

Hlubina "B"

9

12

6

Dolní Lhota

6

9

6

Hlučín B

8

16

7

Polanka "B"

9

9

7

Petřvald na
Moravě

6

8

7

Heřmanice

8

12

8

Řepiště "B"

9

6

8

Rychvald

6

6

8

Dolní Lhota

6

11

9

Slovan
Ostrava "B"

9

4

9

Hrabová

6

3

9

Velká Polom

9

10

10

Baník Ostrava dívky

5

0

10

Dolní Benešov

8

9

11

Světlá Hora

9

8

12

Svinov

8

6

10

Hrabůvka

9

0

Benjamínci
Rk.

Družstvo

Záp.

Body

13

Václavovice

7

1

14

Polanka

9

0

1

Třebovice V

5

13

2

Polanka V

5

12

3

Ostrava Oldies
V

5

9

4

Poruba V

4

5

5

Pustkovec V

5

3

6

Dolní Lhota V

4

0

za TJ Sokol Dolní Lhota, z.s.
Radovan Dolba

PRVNÍ ROČNÍK MTB ZÁVODU DOLNOLHOTSKÝ BAJK
V sobotu 27.6.2020 proběhl v areálu hřiště TJ Sokol Dolní Lhota první ročník MTB závodu
Dolnolhotský Bajk 2020.
V nejisté sezóně plné omezení a čekání na vývoj situace s Covid-19 se pořadatelům
a organizátorům podařily vytvořit podmínky pro závod na vysoké sportovní úrovni.
Zázemí areálu TJ Sokol Dolní Lhota, profesionální čipová časomíra a vytyčená trať v blízkém okolí byly
příslibem pro kvalitní výkony a zážitky.
V týdnu před závodem nás doprovázela nepřízeň počasí se silnými bouřkami, průtrží mračen a trať byla
promáčená a blátivá více, než bychom si sami přáli. Naštěstí se v den závodu počasí umoudřilo a průjezdy
těžším terénem tak byly okořeněním celého závodu.
Dopolední program byl vyhrazen pro nejmladší „bajkery“. Ve čtyřech kategoriích od 6 do 14 let na trati
„EASY” pro ty nejmenší a na trati „DRIVE“. Limit byl 60 startujících.

Následně pokračoval hlavní závod s hromadným startem podle věkových kategorii „Muži a Ženy od 15
let“. Jednalo se o techničtější trať na lesních, polních a zpevněných příjezdových cestách. Závod v členitém
terénu v celkové délce 22 km se jel na čtyři okruhy. Limit byl 100 startujících.

Sportovní událost Dolní Lhoty přilákala nejen rodiče startujících dětí a závodníky samotné, ale mnoho
dalších nadšenců z řad široké veřejnosti, kteří přišli fandit nebo si jen užít pěkný den s doprovodným
programem a zajištěným občerstvením.
První ročník Dolnolhotského Bajku vyvolal mnoho pozitivních ohlasů, poděkování a strhující sportovní
atmosféru. Vyzkoušeli jsme si to a víme, co je potřeba pro příště doladit a zlepšit.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci závodu podíleli a přispěli jakýmkoliv způsobem k tomu, aby mohl
být závod uskutečněn. Věříme, že jedna z myšlenek spoluorganizátora závodu MTB Monkeys Dolní Lhota
„BUDUJEME KOMUNITU“ je naplňována, a že si závod získá příznivce i v dalším ročníku, který je už
teď naplánován na sobotu 26.6. 2021.
Bližší informace o výsledcích, propozicích, dalších detailech o závodu i fotografie najdete na
www.DLBAJK.cz
Pořadatelé prvního ročníku Bajku - Kulturní komise zastupitelstva obce Dolní Lhota, MTB Monkeys Dolní Lhota
a TJ Sokol Dolní Lhota.

DOŽÍNKY A ŽEHNÁNÍ
DOSTAVBY KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE

V neděli 30. srpna 2020 proběhla slavnostní dožínková mše sv. s Apoštolským administrátorem
otcem biskupem Martinem Davidem na poděkování za úrodu. Ten zároveň po mši sv. požehnal
nové prostory kostela sv. Cyrila a Metoděje v Dolní Lhotě. Dne 15.8. 2020 oslavil své významné
50 narozeniny. Děkovali jsme touto slavností i za jeho obětavou službu v diecézi. Po oslavě
Dožínek a žehnání dostavby kostela sv. Cyrila a Metoděje následoval velmi bohatý program,
včetně vystoupení známé scholy ostravské mládeže „No problema“ a besedy s jubilantem otcem
biskupem a režisérem Jiřím Strachem, který je u nás díky své profesionální práci velmi oblíbený.
Zúčastnilo se také mnoho dalších významných hostů z celého našeho kraje. Velmi bohatou galerii
fotografií z akce a video z průvodu traktorů si můžete prohlédnout ve fotogaleriích na stránkách
Farnosti Velká Polom: www.farnostvelkapolom.cz. Děkujeme všem farníkům, zaměstnancům
obce Dolní Lhota a také všem brigádníkům a spoluobčanům z Dolní Lhoty a okolí, že se celá akce
dostavby kostela sv. Cyrila a Metoděje a také následná oslava skvěle vydařily.
p.Radek Drobisz, farář

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM A DĚTEM Z NAŠÍ OBCE
Milí spoluobčané,
jak se již stalo pravidelným zvykem vystupování dětí z místní MŠ v domově pro seniory Sluníčko
v Ostravě-Vítkovicích, tak i nejinak tomu bylo u příležitosti 20-ti letého výročí této příspěvkové
organizace, které proběhlo dne 18.9.2020.
Tuto akci se podařilo uskutečnit i za současných podmínek ztížených celosvětovou koronavirovou
krizí. Akce proběhla za přísných hygienických opatření. Na programu se však tentokrát podíleli
nejen naši nejmladší, ale i ostatní spoluobčané naší obce. Díky nim byla umožněna výstava
motocyklů, Velorexu a leteckých modelů. Prostřednictvím lukostřelby byla zprostředkována také
sportovní aktivita.
Je to znamenité, že se k našim dětem tentokrát připojili i ostatní občané. Klienti zdejšího domova
byli nadšeni a neměli bychom opomenout ani skutečnost, že se jedná i o seniory z řad občanů naší
obce.
Tímto bych chtěl velmi rád poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na programu této oslavy.

zastupitel za KDU-ČSL
Mgr. Marek Tejzr

PRODEJ
ČERSTVĚ ŘEZANÝCH
VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Kdy: od 4.12.2020
Kde: Dolní Lhota, Výstavní 249
Prodejní doba:
pondělí – pátek 15:00 - 20:00
sobota – neděle 10:00 - 20:00
V jiném čase je možno po telefonické domluvě.
Bližší informace: 732 317 107; 777 882 285
Druh: Jedle kavkazská 1,5m – 2,5m

Všichni kluci, všechny holky,
těší se do naší školky…
Jak jistě víte, rok 2020 byl pro všechny ve všech ohledech velmi náročný.
Potýkali jsme se a stále ještě potýkáme s nepříznivou epidemiologickou situací
v souvislosti s COVID 19. Přes všechny překážky, které nám různá opatření
stavěly do cesty, jsme se snažily udržet vzdělávací proces formou distančního vzdělávání
a připravovat děti k zápisu do ZŠ. Zároveň jsme vytvořily přátelskou, hravou a pohodovou
atmosféru, v níž se děti cítily bezpečně.
Mnoho tradičních akcí, které každoročně pořádáme
v MŠ, jsme bohužel musely zrušit. Jednou z nich byla
besídka pro maminky, což nás velice mrzelo. Povedlo
se nám však zorganizovat pasování předškoláků,
tentokrát však bohužel bez rodičů. Aby jim to však
nebylo líto, vytvořily jsme prezentaci průběhu let,
které jejich děti strávily v MŠ.
Na začátku nového školního roku se nám podařilo
uskutečnit dvě akce. Jednou z nich bylo vystoupení
v domově pro seniory Sluníčko a rodiče, nejen pro děti
ze školky, uspořádali Drakiádu. Tato akce byla poslední,
která se podařila uskutečnit před zavedením dalších
opatření. Velká účast, krásné počasí a nadšení všech
zúčastněných
bylo
zárukou
skvělé atmosféry
a vydaření celé akce.
Všichni jsme se moc těšili na akci Rozsvícení vánočního
stromu v naší obci, kde vám každoročně zpříjemňujeme
předvánoční čas svým vystoupením. Bohužel i tato akce
musela být zrušena a tak doufáme, že se nám aspoň vyhne
situace, která nastala ve všech okolních MŠ – uzavření
kvůli karanténním opatřením. Naše děti i my se těšíme zdraví, užíváme si společné chvíle
a snažíme se dětem vynahradit zakázané akce (divadélka, eko akce).
Tak nám držte pěsti a přejte nám štěstí, ať příští rok bez omezení máme a s dětmi si ho plně
užíváme.
Na bílém obláčku, andílek maličký,
prstíčky rozsvěcí sněhové hvězdičky.
Jednu vám posílá i s přáním od srdce,
s láskou a pohodou prožijte vánoce.
PŘEJÍ VÁM VŠEM DĚTI A KOLEKTIV MŠ DOLNÍ LHOTA

PODĚKOVÁNÍ DOBROVOLNÝM HASIČŮM
Milí spoluobčané,
touto cestou bych chtěl poděkovat našim mladým dobrovolným hasičům, kteří vyrobili pro seniory
v Domově Sluníčko vánoční přání. Tato přáníčka byla předána u příležitosti Mikulášské nadílky
dne 4.12.2020. Obzvláště byli potěšeni klienti, kteří pocházejí z řad občanů z Dolní Lhoty.
Jsem velice rád, že i sdružení dobrovolných hasičů navázalo mezigenerační spolupráci
s Domovem Sluníčko.

Mgr. Marek Tejzr
zastupitel za KDU-ČSL
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