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Vážení občané, dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky
práce obecního úřadu a zastupitelstva obce od minulého zasedání zastupitelstva
obce.

Humanitární pomoc Ukrajině
Po dobu již takřka dvou let byl vždy první článek mé
zprávy věnován probíhající pandemii covidu, která
doposud nejvíce ovlivňovala naše každodenní
životy. Ve srovnání se současnými událostmi
na Ukrajině se ale problém s covidem jeví, jakoby
méně důležitý.
Východní Evropa sleduje boje, probíhající v naší
bezprostřední blízkosti, tak říkajíc z první řady, a je
také jako první vystavena sílícím vlnám uprchlíků,
kteří ve snaze zachránit si alespoň holý život, prchají
z válkou zasažených oblastí. Doslova po celém světě
se ihned zvedla vlna solidarity a humanitární
pomoci. Také v naší obci může každý občan přispět na některý z transparentních účtů, vedených
u oficiálních humanitárních organizací, jako jsou například Člověk v tísni, ADRA, Charita, Český
červený kříž a mnoho dalších. Konkrétní způsob zaslání finanční pomoci se dozvíme přímo na jejich
webových stránkách. Přispět je možno také prostřednictvím probíhajících sbírek zdravotnického
materiálu. Pro okres Ostrava-město, do kterého patří také naše obec, je sběrné místo zřízeno v OstravěPřívoze, konkrétně v halách na ulici Wattova č. 797/17. Sběr tam probíhá od pondělí do neděle, vždy
od 8:00 do 20:00 hodin. Jelikož většina občanů naší i okolních obcí v Ostravě pracuje, prosí krizový
štáb Magistrátu města Ostravy, aby se zdravotnické potřeby odevzdávaly nejlépe přímo na této ostravské
adrese. Je to zejména z důvodu zjednodušení logistiky. Pokud některý dárce nebude mít možnost předat
zdravotnické potřeby v Ostravě, může tak učinit i přímo v naší obci, prostřednictvím sbírek pořádaných
například farností.
Požadovaný zdravotnický materiál je cílen tak, aby se dal koupit standardně v lékárnách. Jedná se
konkrétně o: obinadla, elastická obinadla, sterilní čtverce, zaškrcovadla (min. šíře 6 cm), turnikety
(škrtidla), hotové obvazy číslo 3, termofolie, dlahy typu SAM, šátky trojcípé, rukavice nitrilové
nesterilní, izotermická folie (zlato/stříbrné) a cívkové náplasti.

Je velmi důležité, aby uvedený zdravotnický
materiál měl co nejdelší expiraci (trvanlivost),
a aby byl vždy nový v originálním obalu. Jiné, než
výše uvedené věci, prosím, nevozte, neboť v tuto
chvíli pro ně Český červený kříž nemá využití. Pro
nabídku jakékoliv jiné pomoci lze využívat
následující web:
https://www.pomahejukrajine.cz/nabidky

Rozvolnění pandemických opatření
Od pondělí 14.3.2022 od 00:00 hodin vstoupilo v platnost
nové pandemické opatření, díky kterému bude konečně
moci odložit respirátory, a to při většině našich
každodenních činností. Ochranné prostředky dýchacích cest
bude nutné nosit již pouze ve vnitřních prostorech staveb,
které slouží jako zdravotnické zařízení, nebo zařízení
sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy
pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující
odlehčovací sociální služby v pobytové formě, dále v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků
silniční dopravy pro cizí potřebu, jejímž předmětem je přeprava osob (zejména taxislužba); v případě
lanové dráhy jen, jde-li o uzavřenou kabinu.
Respirátory tak končí v obchodech, provozovnách služeb a v dalších uzavřených prostorech, například
v divadlech, kinech či v halách při sportovních utkáních. Podle predikcí ministra zdravotnictví
Vlastimila Válka by mohly být respirátory zcela zrušeny v průběhu dubna.
O zmírnění současné pandemické situace svědčí také znatelný pokles počtu nakažených v naší obci
a také v obcích okolních. Pro lepší představu uvádím aktuální stav k 13.3.2022:
-

Dolní Lhota
Velká Polom
Horní Lhota

8 nakažených
14 nakažených
4 nakažení

- Čavisov
- Vřesina
- Ostrava

11 nakažených
18 nakažených
1 713 nakažených

Covid ale ještě nezmizel z našich životů zcela. Jistá obezřetnost je proto stále ještě na místě.

Dopravní bezpečnost v obci
Dalším krokem ke zvýšení dopravní bezpečnosti v obci bude
instalace radarových měřičů rychlosti. Z důvodu pokrytí všech
kritických míst bude instalováno celkem šest těchto měřičů,
a to po jednom v místech vjezdu do obce, tedy od Kyjovic,
od Velké Polomi, od Krásného Pole a od Čavisova. Další dva
budou umístěny v centru obce tak, aby pokryly všechny tři
nejvíce frekventované objekty (školu, obchod a kostel), a to
v obou jízdních směrech, tedy jak od Čavisova, tak i od Velké
Polomi.

Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice
Stavební práce na přístavbě hasičské zbrojnice jsou stále v plném proudu. K dnešnímu dni již bylo
proinvestováno takřka 5,5 miliónů korun. Byly provedeny elektrorozvody, rozvody zdravotní instalace,
vnitřní omítky, podlahy a osazena garážová vrata. Zahájeny byly také stavební úpravy v části stávajícího
objektu, což přináší výrazné zvýšení prašnosti ze staveniště. Také stávající sál bude zcela
zrekonstruován a sladěn s nově přistavěnou částí. Připravuje se nové pódium, které bude rozměrově
větší než to původní. Pódium bude rovněž vybaveno divadelní oponou pro možná vystupování
hostujících divadel. K dispozici bude také promítací plátno s projektorem. Dojde k výraznému vylepšení
dosavadních špatných akustických vlastností sálu. Za tímto účelem budou obklady stropů a stěn
provedeny z akustických materiálů. Další akustickou úpravou bude snížení podhledu v prostoru nad
jevištěm, kde přes stávající vysoký překlad docházelo k odrážení zvuku zpět k pódiu. Pro zlepšení
akustiky dojde rovněž k instalaci nové výkonné ozvučovací aparatury. V rámci stavby bude také
proveden nový bar, který bude zasahovat i do prostor přístavby. Bar bude vybaven mino jiné i zařízením
pro chlazení nápojů. Pro názornou představu vkládám tyto dvě vizualizace.

Dokončení oprav místních komunikací v dalších dvou ulicích
Ještě před koncem minulého roku byly stavebně dokončeny generální opravy místních komunikací
v ulicích Na Břížku a Československých tankistů, o jejichž přípravě a ceně jsem Vás informoval již ve
své minulé zprávě.
Děkuji všem občanům, kteří v daných ulicích bydlí, za trpělivost v průběhu stavebních prací. V letošním
roce dojde k výměně povrchu místní komunikace také v ulicích Záhumení a Mlýnská.
Foto z ulice Na Břížku

Foto z ulice Československých tankistů

Den obce
Dne 17.6.2017 se uskutečnil první novodobý Den obce, který byl připomínkou 640-tého výročí první
dochované písemné zmínky o naší obci. Současně jsme si dali závazek, že budeme Den obce pořádat
pravidelně co 5 let tak, abychom založili novou tradici stejně, jako se nám to podařilo v případě
slavnostního rozsvěcení Vánočního stromu, které probíhá každý rok (s výjimkou posledních dvou
covidových let).
Další oslava Dne obce v rámci zavedeného pětiletého cyklu tak připadá na letošní rok. Ve snaze zajistit
vskutku bohatý program a co nejlepší účinkující, jsme s přípravou této akce začali už v loňském roce.
Ten letošní Den obce se bude konat v sobotu 11.června 2022 v areálu TJ Sokol Dolní Lhota. Podrobnosti
o vlastním programu a o vystupujících se dozvíte z plakátů, které budou vyvěšeny v dostatečném
předstihu.
Pevně věřím, že ten letošní Den obce nebude ve znamení silného deště jako tomu bylo minule, a že
nebude ani ohrožen nepříznivou pandemickou situací.

Údaje o vykonaných kontrolách obce
Dne 1.3.2022 vykonal Krajský úřad MSK v Ostravě kontrolu vyměření a vybírání všech obecních
poplatků – bez závad.
Děkuji za pozornost.

Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

V sobotu 14. května 2022 a 1. října 2022 bude proveden
svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Přistavené kontejnery budou JEN na parkovišti areálu Mokřinky
na Podjárkách.

Doba příjmu:

8.00 – 12.00 hodin

UKLÁDÁNÍ BIOODPADU
Svoz bioodpadu na obecním dvorku na ulici Podjárky bude zahájen v sobotu 2. dubna 2022.
Probíhat bude každou středu v době od 9.00 do 17.00 hodin a každou sobotu v době
od 9.00 do 17.00 hodin.
Svoz biopopelnic, prováděné firmou AVE a.s., bude zahájen dne 11. dubna 2022.
Úklid obecních komunikací po zimní údržbě začne dne 4. dubna 2022 a bude pokračovat
minimálně 3 dny. Žádáme tímto občany, aby svá vozidla neparkovali na obecních
komunikacích, a tím nebránili čistícímu vozu v úklidu.
Tomáš Hrubý
místostarosta obce

ZPRÁVA PŘEDSEDKYNĚ KULTURNÍ KOMISE
V letošním roce jsme naplánovali několik akcí, které se v loňském roce neuskutečnily z důvodu
pandemické situace. První akcí tohoto roku byl zájezd do divadla Jiřího Myrona, který byl,
bohužel, zrušen z důvodu onemocnění herců Moravskoslezského divadla. Náhradní termín
jsme naplánovali až na říjen nebo listopad tohoto roku. V pátek 1. dubna máme v plánu
uspořádat Velikonoční jarmark spojený s prodejem velikonočních ozdob, kraslic, květinových
vazeb, perníčků. Z důvodu rekonstrukce obecního domu by se jarmark tentokrát konal na
Mokřince a byl by spojen s Večerem pro ženu. Další tradiční plánovanou akcí je zájezd, který
se uskuteční dne 4. června 2022 – vodní cesta jižní Moravou – Baťův kanál, (www.batcanal.cz).
Informace k plánovanému zájezdu včas poskytneme.
za kulturní komisi Mgr. Věra Lasáková

ZPRÁVA ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vážení rodiče předškoláků – budoucích prvňáčků,
dovolte, abych Vám jako ředitelka Základní školy Dolní Lhota odpověděla na otázku
„Proč dát vaše dítě na naši školu?“
Využíváme moderní metody a formy výuky, aktivizační metody, metody kritického
myšlení.
U nás se žáci učí angličtinu již od 1. roč., ve 4. a 5. roč. mohou žáci využít výuku s rodilým mluvčím.
Hodnocení žáků u nás probíhá na profesionální úrovni (partnerské třídní schůzky vedené formou
tripartit – žák, pedagog, rodič; formativní hodnocení, sebehodnocení, možnost slovního hodnocení).
Bezpečné a výchovné prostředí pro vaše dítě je pro nás prioritou.
Pravidelně zařazujeme třídnické hodiny. Na dobrých vztazích ve škole nám záleží.
Problémy řešíme rychle a účinně. Kvalitní komunikace je pro nás důležitá.
Bezplatné doučování pro vaše dítě - skupinové i individuální.
Školní družina ranní i odpolední s nabídkou zájmových kroužků.
Vážení rodiče, moc se na vaše děti, naše budoucí žáky těšíme. V případě jakéhokoli dotazu mne
neváhejte kontaktovat.
Lenka Martinková, ředitelka školy
Vážení rodiče předškoláků-budoucích prvňáčků, chcete, aby vaše dítě mělo možnost:
✓ poznat prostředí naší školy
✓ seznámit se s budoucí kamarády a pedagogy naší školy
✓ vyzkoušet si, jaké je to „být školákem“
zapojte se do našeho projektu

NANEČISTO
Místo setkání: budova Základní školy Dolní Lhota, Čs.tankistů 76, 747 66 Dolní Lhota
Termíny setkání: Pro předškoláky z MŠ Dolní Lhota
8.3. děti v době 13.30-14.00
23.3. děti v době 13.30-14.00
5.4. děti s rodiči 16.00-16.30

NÁVŠTĚVA KINA

Ve středu 22. prosince 2021 byl poslední školní den před Vánocemi a žáci školy se vydali autobusy
do kina Radost v Bílovci. Těšili jsme se na film Gump–pes, který naučil lidi žít. Film o síle psí
lásky byl moc pěkný a dojemný, ale velmi smutný. Chvíli jsme smutní byli, ale smutek brzy
vystřídalo těšení na Vánoce a vánoční prázdniny.
Mgr. Dagmar Krayzlová, vedoucí akce

EXKURZE DO SVĚTA TECHNIKY

Před koncem roku se žáci 2. a 3. třídy vydali vstříc novým poznatkům a zkušenostem do Velkého
světa techniky. Pro 2. třídu byl připraven vzdělávací výukový program “Badatelský den”, kde si
žáci vyzkoušeli práci s dřevěnou stavebnicí Moytoy a následnou prohlídkou expozice U6 doplnili
vzdělávací téma dopravní prostředky. 3. třídu čekal objednaný výukový program s názvem Robot
Ozobot. Cílem tohoto programu je přiblížit dětem základy vizuálního programování a pochopit
princip fungování barvocitlivých senzorů. Žáci hravou formou získali znalosti k vytvoření
funkčního programu pro sledování trasy a seznámili se s reálným využitím tohoto typu robota.
Program se všem moc líbil. Většina žáků odcházela s přáním dostat takového robota pod stromeček.
Mgr. Markéta Kurečková a Mgr. Petra Brhelová

PRVNÍ A DRUHÁ TŘÍDA SAUNUJE

Jednu neobvyklou hodinu ZDRAVÍ (tělocviku) zažili v lednu naši prvňáčci i druháci. Využili jsme
vysoké absence žáků v obou třídách a nechali si rozehřát saunu, kolem které pravidelně chodíme
do tělocvičny. Saunu nám paní Kotalová zkušeně rozehřála na nižší teplotu vhodnou pro děti.
Protože dětí bylo opravdu málo, pohodlně se do ní usadily všechny z celé jedné třídy. Následné
ochlazení proběhlo rychle, ale intenzivně – venku na vzduchu ☺ Od teď už i naši malí školáci ví,
co to znamená „jít do sauny“.
Mgr. Markéta Kurečková a Mgr. Dagmar Krayzlová
ZA VYSVĚDČENÍ KNIHU?

Začátkem února pedagogové ocenili půlroční úsilí dětí
odměnou v podobě sportovní akce – BRUSLENÍM na
ledě. Každý žák, který měl brusle a helmu, měl
příležitost zabruslit si na upraveném ledě v Buly Aréně
v Kravařích. Ti nejodvážnější se dokonce na led
postavili poprvé. Děti přijely zpět do školy sice
unavené, ale nadšené. V této, již tradiční zimní akci naší
školy, chceme i nadále pokračovat. Děkujeme SRPŠ za
uhrazení autobusové dopravy.
Mgr. Markéta Kurečková

ZPRÁVA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

Během zimního období navštěvuje družina při špatném počasí
tělocvičnu nebo využívá počítačovou učebnu na projektové dny. V
prosinci se uskutečnilo vánoční odpoledne s diskotékou a
občerstvením. V lednu nás navštívilo mobilní planetárium, kde se
žáci seznámili s vesmírem. Dále měli děti možnost si vyzkoušet
práci se dřevem–wokrshop Geodeska. V únoru se děti seznámí s
kouzelným oxidem. Tyto workshopy nám byly nabídnuty v rámci
projektu MAP II. Na únor chystáme Valentýnskou diskotéku.
Radka Švrlanská, Lenka Bechná

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
V prvních dnech nového roku, okrášleného třemi dvojkami, jsme mohli ve svých domovech, po roční
pandemické pauze, opět přivítat Tříkrálové koledníky, abychom přijali jejich vánoční poselství o Lásce,
Radosti, Pokoji a Naději. Myslím si, že toto poselství je mimořádně důležité právě v těchto dnech
a týdnech válečného běsnění, utrpení a strádání…..
Letošní sbírka byla mírně zkomplikovaná změnou termínu koledování. Z původní soboty 8. ledna to
byla středa a čtvrtek 5. a 6. ledna 2022, a to z organizačních důvodů, kdy se nám nepodařilo na sobotu
zajistit 33 koledníků a 11 vedoucích skupinek. Za to se všem občanům omlouváme.
Zároveň děkujeme všem, kteří otevřeli svá srdce i domovy, na koledníky čekali a také je obdarovali.
Díky tomu se nám letos podařilo vykoledovat pro Charitu Hrabyně 64.128 Kč. Tyto prostředky budou
použity pro potřeby lidí se zdravotním postižením a na okraji společnosti https://hrabyne.charita.cz/.
Děkujeme všem statečným koledníkům – sourozencům Ester, Theodoře a Markovi Štefanovým, bratřím
Tadeáši a Matouši Novobilským, sestrám Adélce a Barunce Paličkovým, Nele, Nikole a Marku
Kotalovým, sestrám Klárce a Anežce Jurčíkovým, Simonce Rožkové, Klaudii Klajmonové, Markétce
Chytilové, Natálce a Vaškovi Kňurovým, Valince Tomečkové, Helence a Tomáši Mikovým, Tomáši
a Matyáši Juchelkovým, Markétce, Šimonovi a Martinovi Holánikovým, Nele Havrlantové, Matouši
Niziolovi, Leontýnce Kozelské, Domenice Tejzrové, Marušce Plucnarové a také vedoucím skupinek –
paní Renátě Kotalové, Markétě Mackové, Ing. Petru Novobilskému, Adélce a Jiřímu Niziolovým,
Martinu, Davidovi a Honzovi Kňurovým, Janě a Pavle Máchovým a Jožkovi Holánikovi.
Jedna skupinka koledníků z Dolní Lhoty pomáhala, z důvodu nedostatku koledníků, koledovat také
v sobotu v Čavisově.
Upřímně jim děkujeme, stejně jako všem občanům, za jejich přijetí i štědrost a ochotu pomáhat.
Vytrvejme v dobrém i v nelehkých časech. Lidská soudržnost a sounáležitost překonává zlo nenávisti,
pýchy, nadřazenosti a strachu…
Dagmar Máchová
koordinárka sbírky

Vážení spoluobčané.
Chtěl bych Vás všechny informovat
o monitoringu divokých prasat z důvodů
možné nákazy africkým morem prasat.
Pokud se setkáte se zraněným nebo
uhynulým kusem divokého prasete
neprodleně informujte nejbližší myslivecký
spolek, obec, krajskou veterinární správu
nebo policii ČR. Pozorně si prosím přečtěte
informační leták vydaný státní veterinární
správou. Děkujeme.

Za myslivecký spolek Stříbrnice
Kozelský Jaromír, Tel: 601 297 548

ČINNOST MLÁDEŽE SDH DOLNÍ LHOTA
Milí spoluobčané,
rád bych Vás stručně seznámil s činností kolektivu mládeže během zimního období a začátku roku 2022.
Zimní měsíce trávíme v naší tělocvičně, kde
připravujeme naši mládež na jarní soutěže. Děti se
zdokonalují v hasičských dovednostech, jako např.
vázání uzlů, spojovaní nebo motání hadic a pracují
na fyzické kondici. Začátkem prosince měli naši
mladí hasiči na tréninku nečekanou návštěvu.
Do místní tělocvičny zavítal Mikuláš s andělem
a čertem. Děti musely ukázat něco ze svých
hasičských dovedností nebo odrecitovat vánoční
básničku. Po úspěšném absolvování byly dětem předány odměny v podobě drobných dárečků
a pochutin. Vzhledem k tomu, že máme v hasičském kroužku samé hodné děti, si čert tentokrát nikoho
neodnesl. V zimní přípravě jsme tak mohli pokračovat dále v plném složení :)
Jak jsme Vás již minule informovali, i letos vyráběly
děti vánoční přání, která putovala do domova seniorů
Sluníčko v Ostravě-Zábřehu. Své majitele potěšilo
téměř 300 ručně vytvořených přání.

Na konci roku jsme opět zažádali o dotaci Národní
sportovní agentury „Můj klub“. Za schválenou částku dotace byla pořízena trička pro děti i vedoucí,
materiální a technické vybavení pro požární sport a část dotace šla na podporu domácí soutěže mládeže
„O pohár Ludvíka Šimoše“, kde se za dotační peníze pořídily poháry, medaile a věcné ceny pro soutěžící
družstva.

Začátek roku patřil tradiční Tříkrálové sbírce, při které jsme
také vypomáhali. Do role Kašpara, Melichara a Baltazara se
aktivně zapojilo několik našich mladých členů. Za účast na
této významné sbírce patří organizátorům a všem
zúčastněným velké poděkování.

V polovině ledna jsme se zúčastnili první letošní soutěže. V Michálkovicích proběhla po roční pauze
tradiční „Michálkovická uzlovačka“. Jak již název napovídá, soutěžilo se v disciplíně uzlování na čas,
doplněnou také o druhou disciplínu - motání hadic. Naši mladší žáci předvedli, že dokáží držet krok
s těmi nejlepšími a po skvělém výkonu si z Michálkovic odvážejí v silné konkurenci 20 družstev krásné
4. místo. U starších žáků se zřejmě projevila nervozita z první letošní soutěže a vinou pár drobných chyb
nemohli pomýšlet na pódiová umístění. Domů si ale i přesto přivezli pěkné 7. místo.

V březnu jsme se opět zapojili do celorepublikového projektu „Požární ochrana očima dětí “. Úkolem
dětí bylo nakreslit obrázek s libovolnou hasičskou tématikou. Své umělecké nadání předvedlo 27 našich
malých požárníků. Nejlepší výtvory napříč jednotlivými kraji budou odměněny.
Aktuálně se pilně připravujeme na další soutěže. Na jaře nás čeká okresní kolo hry PLAMEN a dalších
šest soutěží v rámci Ostravské ligy mládeže, které rozhodnou o konečném pořadí letošního ročníku.

Děkujeme všem za podporu a přejeme Vám hlavně ve zdraví prožitý první čtvrtletí letošního roku.
za kolektiv mládeže
Martin Kubín

TJ SOKOL DOLNÍ LHOTA
Dobrý den všem občanům Dolní Lhoty!
Chtěl bych Vám popřát krásné první jarní dny a trošičku zrekapitulovat vše, co se nám za poslední dobu
podařilo.
Poslední dva roky byly, co se týká sportovních soutěží, velice rozporuplné a to samozřejmě díky
nejčastěji vyslovovanému slovu za poslední dobu - COVID.
Rád bych věřil, že je vše za námi a život se už konečně vrátí do normálních kolejí.
Bohužel, i náš spolek postihl COVID tím nejhorším způsobem, protože jsme se v loňském roce navždy
rozloučili s naším dlouholetým předsedou, Raďou Stanovským. Chtěl bych mu ještě jednou poděkovat
za vše, co pro nás udělal a určitě na něj budeme vzpomínat vždy v nejlepším.
Pro nás a naše hráče končí zimní přípravné období a vyhlížíme první jarní kola mistrovských utkání,
která ukáží, jak jsme se během zimy připravili.
Všechna naše fotbalová mužstva trénují po přestávce v prosinci od ledna na naší nové tréninkové ploše
s umělou trávou a umělým osvětlením, kterou se nám podařilo zprovoznit na konci loňského roku.
Podařilo se nám vytvořit nádhernou plochu, za kterou v okolních obcích zaplatili více než 7.000.000,Kč a to vše díky neskutečné dřině našich členů, podpoře obce a Národní sportovní agentury. V letošním
roce musíme dodělat oplocení a terénní úpravy. Tady bych chtěl poděkovat i firmě Controlstav s.r.o. za
kvalitně provedenou práci a Martinovi Bolkovi za jeho rady a pomoc při realizaci.
Pro představu pár fotek, důkaz, že nás nezastaví ani zima a mráz!

Další obrovskou investicí v našem
areále je výstavba dvou nových
antukových tenisových kurtů včetně
přetlakové nafukovací haly pro
podzimní a zimní měsíce.
Výbor našeho spolku odsouhlasil
dlouhodobý pronájem plochy na tuto
investici Jirkovi Výtiskovi a během
půlroku odvedli neskutečné množství
práce, vše se povedlo a naše děti
a členové tenisového oddílu můžou
trénovat doma i během zimy, a to ve
velice profesionálních podmínkách.

Co nás čeká v první polovině letošního roku?
Samozřejmě spoustu mistrovských utkání, tréninků a práce
s naší mládeží a s naším areálem.
Všechny jarní zápasy našich fotbalistů jsou v rozpisech.
V pátek 25.3.2022 od 18,00 se uskuteční Valná hromada TJ SOKOL Dolní Lhota, z.s,,
na kterou bychom Vás rádi pozvali. Na naší valné hromadě se můžete všichni dozvědět podrobné
informace z činnosti naší TJ a taktéž o plánech pro letošní rok.
A hned v sobotu 26.3.2022 zahajujeme prvním mistrovským utkáním našich mužů.
Hezký den všem a těšíme se na Vás

Radovan Dolba,
předseda TJ SOKOL Dolní Lhota, z.s.

Vřesina DŮM SLUŽEB
Malá strana 70, Vřesina, 742 85 ( vedle hasičské zbrojnice )
Kosmetika, nehtová modeláž
Karin Benešová Tel. kontakt: 774 987 577

Pedikúra, úprava a lakování nehtů
Šárka Mrovcová Tel. kontakt: 604 180
393
Mobilní pedikúra ( pro imobilní klienty )

Kadeřnictví dámské, pánské, dětské
Lenka Langová Tel. kontakt: 603 353 021

Masáže
Petr Palička Tel. Kontakt: 605 434 044
Facebook: VŘESINA DŮM SLUŽEB, Provozní doba : Po předchozí telefonické domluvě
Po – Pá: 8,00 – 19,00 hod. SO 9,00 – 13,00 hod
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