Vážení občané, dámy a pánové.
Dnešní zasedání zastupitelstva obce je posledním zasedáním tohoto zastupitelstva v jeho
funkčním období. Ve své zprávě se chci proto zaměřit především na zhodnocení práce
zastupitelstva a obecního úřadu za celé čtyřleté funkční období.

Činnost zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce pracovalo v sedmičlenném složení. Kromě základních úkolů,
vyplývajících ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších doplňků, pracovali
zastupitelé rovněž v dalších funkcích, zejména jako předsedové výborů a komisí, a to
v následujícím složení:
Mgr.Bc. Vladimír Sobas – zastupitel a starosta obce
Tomáš Hrubý – zastupitel a místostarosta
Pavel Válek – zastupitel a předseda finančního výboru
Jiří Buroň
– zastupitel a předseda kontrolního výboru
Mgr. Věra Lasáková – zastupitelka a předsedkyně sociální komise
Bc. Dagmar Máchová – zastupitelka a předsedkyně kulturní komise
Mgr.Danuše Paličková – zastupitelka a předsedkyně komise životního
prostředí
U obce byla zřízena rovněž přestupková komise. Jelikož předsedou této
komise může být pouze právník nebo osoba se zvláštní odbornou způsobilostí, byla na místo
předsedkyně přestupkové komise jmenována Ing. Miluše Šupalová z Ostravy, která není
zastupitelkou naší obce. Od 20.7.2012 vykonává agendu přestupkové komise pro naši obec
Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba, a to na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
Mohu-li zhodnotit činnost zastupitelstva, pak dle mého názoru pracovali všichni členové
obecního zastupitelstva svědomitě a obětavě, o čemž svědčí výsledky jejich práce, jakož
i výsledky provedených kontrol. Všem zastupitelům za jejich práci pro naši obec tímto děkuji.

1. Práce obecního úřadu
Snahou obecního úřadu bylo, aby všechny požadavky občanů byly v rámci platných zákonů
a nařízení vyřizovány pružně a bez průtahů, ke spokojenosti všech občanů. Většina vyjádření,
povolení a stanovisek obce byla vyřízena bezodkladně, často i na počkání. Agenda, kterou
musí obecní úřad vyřizovat, rok od roku narůstá. To klade zvýšené nároky také na jednotlivé
pracovníky úřadu, kterým také za jejich práci děkuji. Kladně hodnotím také práci dalších
zaměstnanců obce, kteří zajišťují úklid a údržbu obce nebo pracují v obecních lesích,
v tělocvičně, ve školní kuchyni nebo na místech správců hřbitova či obecní skládky.

Děkuji také všem brigádníkům a pracovníkům, kteří přichází do naší obce jako výpomoc
z úřadu práce, jakož i všem spolupracujícím firmám. Děkuji rovněž soutěžnímu družstvu
Dolní Lhoty za úspěšnou reprezentaci obce ve vesnických sportovních hrách.
Zvláštní poděkování patří také veliteli a všem členům zásahové jednotky Sboru dobrovolných
hasičů, kteří věnují mnoho hodin ze svého volného času práci ve sboru, a kteří nám vždy bez
váhání přispěchají na pomoc v krizových situacích a riskují při tom mnohdy své zdraví
i životy.

2. Ekonomika a průhlednost hospodaření obce
Po celou dobu funkčního období zastupitelstva byly v maximální možné míře využívány
dotace z EU či z rozpočtu MS kraje, a to jak pro investiční akce, tak i pro hospodaření
v obecních lesích a pro činnost zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Hospodaření
obce bylo pravidelně projednáváno a schvalováno na veřejných zasedáních zastupitelstva
obce a zveřejňováno v obecních zpravodajích. Kontrola hospodaření obce je také pravidelně
prováděna Krajským úřadem MS kraje, a to 2x ročně. Nikdy nebyly zjištěny žádné vážné
chyby ani jiné nedostatky. Nebyla zjištěna ani žádná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření obce.
Obci se podařilo získat celkem 6 dotací pro investiční výstavbu a územní plán v celkové výši
15,7 miliónů korun.
Kromě toho obec získala řadu dílčích dotací na podporu činnosti zásahové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů a na podporu lesního hospodářství v obecních lesích.
Pro nadcházející volební období se obci podařilo také vytvořit finanční rezervu v celkové výši
8,1 miliónů korun, z toho 6,9 miliónů je na běžném účtu obce a 1,2 miliónů je uloženo ve
státních dluhopisech.

3. Vzhled obce – výstavba
Snahou zastupitelstva bylo zajistit občanům nejen pohodu bydlení v naší obci, ale také naši
obec neustále zkrášlovat a vylepšovat. Zaměřili jsme se hlavně na údržbu obce, v rámci které
byla provedena série nejrůznějších oprav. Nově byly vybudovány celkem tři komunikace.
Z hlavních akcí se v tomto volebním období provedly následující:
 Výstavba nové místní komunikace na ulici Lesní.
 Rekonstrukce Obecního domu, spočívající ve výměně všech dveří, oken a garážových
vrat. Na tuto stavební akci obec získala dotaci
ve výši 900.000 Kč.
 Vypracování a schválení nového územního plánu.
Na tuto akci obec získala dotaci ve výši 309.000 Kč.
 Rekonstrukce základní a mateřské školy. Na tuto
stavební akci obec získala dotaci ve výši cca
12.000.000 Kč.
 Oprava staré požární zbrojnice. Na tuto stavební
akci obec získala hned dvě dotace v celkové výši
cca 480.000 Kč.
 Vybudování bezdrátového rozhlasu v rámci protipovodňových a jiných krizových
opatření. Na tuto stavební akci obec získala dotaci ve výši cca 2.000.000 Kč.
 Oprava pomníků II. světové války.
 Rekonstrukce klimatizačních jednotek ve školní kuchyni.
 Výstavba polní cesty pro svoz dřeva, realizovaná v úseku od zemědělského družstva
k obecnímu lesu v Oboře.
 Na území celé obce byly osazeny rozcestníky k označení ulic a místních cílů.
 V těchto dnech se dokončuje výstavba nové místní komunikace na spojnici ulic Příčná
– Na Strážnici, pro komunikační obsloužení 22 stávajících rodinných domů a 27 domů
plánovaných.

Souběžně s hlavními akcemi probíhalo nesčetné množství dalších drobnějších akcí jako např.:






















Práce v obecním domě (broušení parket v sále, ozvučení sálu, broušení a nátěr vikýřů,
výměna oken v suterénu, výmalba, výměna původní
rotační sirény, která v zimním období často zamrzala,
za novou sirénu elektroakustickou).
Práce v tělocvičně (opravy podlah ve sprchách a na WC,
předláždění vstupu).
Práce na víceúčelové hale (oprava kotelny, výměna.
některých oken, oplocení zadní části obecního dvorku).
Práce na hřbitově (oprava střechy na márnici, čištění
studny, ořezy stromů, umístění informačních nástěnek).
Práce na obecní skládce, zejména její neustálé uhrnování.
Práce na rozvodných sítích v majetku obce (opravy kanalizace a veřejného osvětlení).
Práce na zajištění akceschopnosti zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
(opravy vozového parku, zajištění výcviku jednotlivých členů, údržba výzbroje
a výstroje, apod.).
Opravy místních komunikací po překopech.
Sadové úpravy (v parku pod obecním domem, před prodejnou TEMPO, u pomníků
I. a II. světové války a u pomníku T.G.M.).
Rozmístění sběrných košů pro psí exkrementy.
Neustálé čištění propustků odběrních míst na vodních tocích.
Nepřetržitá údržba zeleně a mnohdy velmi náročná zimní údržba obce.
Práce na úseku ochrany životního prostředí (průběžné odstraňování černých skládek
v obci a v obecních lesích, sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, odebírání
vzorků z kanalizačních vyústí na vodních tocích, povolování kácení dřevin, apod.)
Práce v oblasti kulturní (pořádání četných kulturních a společenských akcí, besed,
vítání občánků, ocenění čestných dárců krve, gratulace seniorům při jejich
významném životním jubileu, kulturní činnost při nejrůznějších oslavách, jako
například při oslavách osvobození obce).
Práce v sociální oblasti (ve spolupráci se sociální komisí a se sociálním odborem
Magistrátu města Ostravy jsou řešeny nejen sociálně náročné životní situace některých
občanů, ale probíhá také poradenská činnost, ve které jsou občané informováni
o svých nárocích. Kladný přínos má také již tradiční akce pod názvem „60 a víc
neznamená nic“).
Práce v oblasti tělovýchovné a sportovní (vytváření vhodných podmínek a spolupráce
obce s TJ SOKOL, s SDH, s letecko-modelářským klubem, se zástupci Cyklo
Mokřinka, se soutěžním družstvem reprezentující obec ve vesnických sportovních
hrách a v neposlední řadě také se společností LIFTCOMP a.s., která je organizátorem
významné sportovní akce pod názvem „Dolnolhotská desítka“).
Spolupráce s jinými organizacemi, které mají na území naší obce své stavby
a zařízení. Díky této spolupráci se v tomto volebním období podařilo zajistit např.:
Se společností SmVaK Ostrava:
-

výměnu poruchového vodovodního přivaděče z Krásného Pole do Dolní Lhoty,
výměnu poruchového vodovodního řadu na spojnici ulic Příčná-Na Strážnici,
výměnu výtlačného řadu na ulici Lesní,
výměnu poruchového vodovodního řadu na ulici Lesní,

-

výměnu poruchového vodovodního řadu z Dolní Lhoty na Velkou Polom, která
bude provedena v průběhu měsíce září.
Se Správou silnic Opava:

-

dílčí údržby povrchu krajských silnic vedoucích přes naši obec,
opravu silničního mostu přes vodní tok Opusta, včetně čištění propustku pod tímto
mostem,
- probíhající výměnu svodidel na silnici ve směru na Čavisov,
- přislíbena je rovněž lepší zimní údržba krajských silnic na území naší obce.
Se společností Povodí Odry Ostrava:
- vyčištění koryta vodního toku Porubka a Opusta, jako ochrana před povodněmi.
Se společností TEMPO Opava:
-

připravovanou rekonstrukci prodejny v Dolní Lhotě,
opravu venkovních schodů a zvelebení okolí prodejny např. odstraněním starých
přerostlých chvojek a provedením nových sadových úprav.
Se společností ČEZ Ostrava:
-

výměna starých sloupů NN na ulici Lesní

Hlavní úkoly, které budou čekat nové zastupitelstvo v dalším funkčním období, jsou:
 pokračovat v opravách místních komunikací tak, aby všichni občané naší obce měli
důstojný přístup ke svým domovům,
 vyměnit veřejné osvětlení za úspornější s optimálním výkonem,
 provést novou fasádu na Obecním domě,
 vyřešit možnost rozšíření sálu v Obecním domě.

4. Spolupráce obce s ostatními složkami
Zde bych rád vyzdvihl zejména dobrou spolupráci obce s vedením TJ Sokol Dolní Lhota
a SDH Dolní Lhota. Velmi dobrá je také spolupráce s vedením jak základní, tak i mateřské
školy. Zastupitelstvo obce si váží práce těchto složek a organizací a finančně je podporuje
ze svého rozpočtu. Zvláště pozitivně pak hodnotím jejich práci s mládeží a také jejich zásluhy
na kulturní a sportovní reprezentaci naší obce. Děkuji všem složkám za jejich práci a za
dobrou spolupráci s vedením obce.

Obecní lesy
Veškeré práce se řídí schváleným LHP, jehož platnost končí až v roce 2017.
Každý rok se dařilo zajistit dotaci z MS kraje na výsadbu lesních porostů.
Při kontrolách, prováděných jak Krajským úřadem, tak i Magistrátem města
Ostravy, nebyly zjištěny žádné závady. Tady je třeba ocenit práci správce
obecních lesů pana Ing. Svatopluka Tvarůžky.
Toto je přehled úkolů a prací Zastupitelstva obce a Obecního úřadu v tomto
končícím volebním období, se kterými jsem Vás chtěl na dnešním zasedání seznámit.
Děkuji za pozornost.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

Volby do zastupitelstva obce Dolní Lhota
10. 10. 2014 – 11. 10. 2014
Pátek
Sobota
Místo konání voleb:

od 14.00 hod. do 22.00 hod.
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
sál Obecního domu Dolní Lhota

Zastupitelstvo obce
Kraj: Moravskoslezský kraj
Okres: Ostrava-město
Obec: Dolní Lhota
Kandidátní listina
Počet kandidátů
číslo
název
1
Občanská demokratická strana
7
2
Sdružení nezávislých kandidátů "Za obec krásnější"
7
3
Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
7
4
Komunistická strana Čech a Moravy
5

Volby do Senátu
I. kolo
II. kolo

10. 10. 2014 – 11. 10. 2014
17. 10. 2014 – 18. 10. 2014

Pátek
Sobota
Místo konání voleb:
www.volby.cz

od 14.00 hod. do 22.00 hod.
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
sál Obecního domu Dolní Lhota

V souvislosti se zavedením základních registrů, (zákon č. 111/2009 Sb.),
a změnou postupů v hlášení změn pro evidenci obyvatel na katastrech obcí
přistupuje Obecní úřad Dolní Lhota ke změně v organizaci slavnostního
obřadu Vítání občánků. Žádáme rodiče novorozenců, aby se dostavili na
obecní úřad s rodným listem dítěte. V případě, že budou mít zájem o účast
na slavnostním obřadu Vítání občánků, vyplní Žádost o zaevidování
zájemce na tento obřad a Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.
Hana Výtisková

Začátkem měsíce července se uskutečnilo na dětském hřišti na Hořínůšce letní kino.
Bylo to poprvé, a tak trošku zkušebně. Promítalo se 2 dny. První den jsme vybrali pohádku
pro děti Jak se budí princezny a poté český film Jana Hřebejka Pelíšky. Druhý den jsme pak
shlédli francouzský film Nedotknutelní, který je ve světovém žebříčku hodnocení na 9. místě.
Nebylo lehké tento film zajistit, a tak jsem velice ráda, že trpělivou snahou p.
Libora Bálka z Háje ve Slezsku se to podařilo a moc mě potěšilo, že se film
také promítal v letním kině v Háji a v srpnu pak i v Kyjovicích.
Věřím, že letní kino u nás bylo dobrým zpříjemněním letních večerů a pro
mnohé také oživením vzpomínek z mládí na naše návštěvy letního kina ve
Vřesině. Všem, kteří do letního kina přišli, dětem, rodičům i ostatním
návštěvníkům za jejich účast děkuji a věřím, že se také někteří z nás postupně
naučí, jak se v letním kině správně chovat. Kultivovaným divákům, zvláště
přítomné mládeži, se za všechny méně kultivované návštěvníky omlouvám. Druhý den už
bylo vidět, že je to na dobré cestě.
Děkuji za spolupráci také všem, kteří jakkoli pomohli při organizaci letního kina, hasičům
za zapůjčení laviček, farnosti za zajištění občerstvení.
U příležitosti 100. výročí od vypuknutí 1. světové války jsme uctili památku našich padlých
občanů v této válce položením kytice u jejich pomníku u školy a v měsíci srpnu pak byla
v kapli sloužena mše sv. za všechny padlé občany a vojáky v 1. sv. válce a za mír ve světě.
21. srpna 2014 uplynulo 80 let od úmrtí našeho rodáka, slezského národopisce a kněze
prof. Františka Myslivce (1873 – 1934). U této příležitosti byla za něho v místní kapli
sloužena mše sv. Prof. František Myslivec je pohřben na městském hřbitově v Opavě.
Od 21. září 2014 se ve spolupráci s Taneční školou Mládí otvírá taneční kurz pro dospělé.
Zájemci se mohou stále hlásit. Podrobnější informace jsou na plakátku. Těšíme se na Vás.
Toto jsou poslední informace z práce kulturní komise v tomto končícím volebním období.
Děkuji, že jsem mohla tuto práci pro občany dělat. Chci touto cestou upřímně poděkovat
členkám komise p. Janě Juchelkové a p. uč. Kateřině Peřichové za jejich obětavou
a přínosnou práci. Myslím, že různorodost našich nabídek byla pestrá (výstavy, přednášky,
koncerty, divadla, ochotnická divadla, kina, zájezdy, taneční), a že je za námi vidět kus
poctivé práce.
Během mého téměř čtyřletého působení jsem se setkala i s určitými názory a postoji, které
podle mého názoru nejsou správné a dobré, a se kterými se osobně neztotožňuji. Stále však
věřím, že si správná, dobrá a radostná cesta vždy najde své místo.
Všem, kteří se našich akcí po celé 4 roky účastnili a podporovali nás, srdečně děkuji a přeji
Dolní Lhotě a jejím občanům vše dobré.
Dagmar Máchová
předsedkyně kulturní komise

Český červený kříž udělil nejvyšší zlatou medaili prof MUDr. J.Jánského dárci
krve za 40 bezpříspěvkových odběrů našemu občanovi

panu Vladimíru Ž í d k o v i
Děkujeme za tento hluboce lidský postoj.
Jmenovanému bude osobně poděkováno starostou obce Dolní Lhota s předáním
malého věcného daru.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

V sobotu 11. října 2014 bude proveden svoz tohoto odpadu.
Přistavené kontejnery budou:
- u obecního domu
- na parkovišti areálu Mokřinky na Podjárkách

Doba příjmu:

8.00 – 12.00 hodin

Hasiči budou provádět sběr elektro odpadu 11.10.2014
http://www.recyklujteshasici.cz/pravidla_projektu

Oznamujeme občanům, že svoz červených plastových
provádět v těchto dnech: 8.10.2014 a 3.12.2014

pytlů

na „tetrapaky“, se bude

Firma REVENGE, a.s., která v naší obci umístila kontejner na sběr oděvů,
obuvi a hraček, poskytla údaje o množství sběru v kg dle měsíců:
únor 2014
březen 2014
duben 2014

231 kg
241 kg
670 kg

květen 2014
červen 2014

Firma REVENGE, a.s. děkuje za spolupráci.

258 kg
372 kg

V měsíci červenci navštívila z vlastní iniciativy ministryně pro místní
rozvoj a budoucí eurokomisařka p. Věra Jourová Starý grunt č. p. 1
v Dolní Lhotě.
O našem záměru rekonstrukce a obnovy domu č. 1 ví už od počátku naší činnosti a osobně ho
podporuje. Při její prázdninové návštěvě u nás prošla celý objekt, na místě se seznámila s jeho
historií i novým záměrem a rovněž se zajímala, jak celý projekt pokračuje.
Také nám poskytla cenné rady a konkrétní pomoc. Paní ministryně se sama vyjádřila, že tady
není naposledy. Děkujeme jí za velmi hodnotné, lidské a povzbuzující setkání na Starém
gruntě.
V měsíci červnu jsme rovněž podali žádost o dotaci, kterou poskytuje Moravskoslezský kraj.
V polovině září se dozvíme, zda jsme s naší žádostí uspěli. Začala by tak 1. etapa
rekonstrukce.
Podrobnější informace o Spolku Starý grunt č. p. 1 najdete na našich internetových stránkách
www.starygrunt.cz.
Prosíme také, pokud by někdo z občanů měl možnost kontaktu na někoho, kdo by byl ochoten
náš záměr obnovy nejstaršího domu v obci finančně podpořit, kontaktujte nás.
Předem všem, kteří mají otevřené srdce pro tento náš záměr a jakkoli nás podpoří, upřímně
děkujeme.
Tomáš Mácha
předseda spolku

JAK ŽILI A HOSPODAŘILI NAŠI PŘEDKOVÉ V NAŠÍ OBCI
V 50. LÉTECH MINULÉHO STOLETÍ
V obci bylo 10 soukromě hospodařících rolníků-sedláků, kteří vlastnili 1 pár koní, 5-6 kusů
krav a mladého dobytka - vepře pro vlastní potřebu, chovná selata, hlavně pro povinné
dodávky, tzv. kontigenty. Dále zde žilo 5 vlastníků, kteří měli 1 koně, 3 krávy a 2-3 vepře.
V obci bylo 16 drobných hospodařících vlastníků, tzv.kovozemědělců, a ti pole obdělávali
kravským potahem, chovali vepře pro vlastní potřebu a 1 vepře na dodávku-kontigent.
Povinnou dodávku odevzdávali všichni vlastníci polí dle velikosti hospodářství, jako bylo
obilí, vejce, mladý hovězí dobytek, vepře, brambory, mák, len, cukrovou řepu. Nesplněním
dodávky hrozily pokuty a další sankce.
Dále bylo v obci asi 20 vlastníků, kteří chovali 1 krávu pro vlastní potřebu. V domácnosti
bylo 70-80 žen, které se staraly o hospodářství a děti.
To vše skončilo v roce 1957 – socializace vesnice, kdy vzniklo jednotné zemědělské družstvo.
V obci byly 3 osobní automobily.
Toto je obrázek naší obce padesátých let minulého století.
z paměti p.Štěpána Tešnara

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
na Fakultě bezpečnostního inženýrství
VŠB – TU Ostrava






 Chcete se dozvědět více o bezpečnosti?
Chcete se seznámit s novými kolegy a získat nové zkušenosti?
Chcete si vyzkoušet práci v laboratořích?
Chcete se dozvědět něco nového a zajímavého?
Chcete se zúčastnit exkurzí?

Podejte si přihlášku a přijďte studovat Univerzitu třetího věku na naší fakultě.
Podmínkou přijetí k tomuto typu vzdělávání je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
a věk nad 55 let. Výuka probíhá v budově fakulty v Ostravě–Výškovicích, ulice Lumírova 13.
Od října bude zahájen nový ročník čtyřsemestrálního kurzu: Požáry, havárie, mimořádné
události – zajištění bezpečnosti a ochrany obyvatel (2 semestry za 700,- Kč).
Zájemci o tento druh vzdělávání mají možnost se přihlásit až do 25. září 2014. Více informací
lze získat na http://www.fbi.vsb.cz/U3V/cs/ nebo přímo na studijním oddělení na tel. čísle
597 322 824.

C V I Č Í M E !!!
od 8.9.2014

Pondělí – tělocvična Dolní Lhota- RADKA
Aerobic+posilování od 18.00 hod.
Aerobic+posilování+bedýnky od 19.00 hod.

cvičné 25Kč
cvičné 50Kč

RADKA
RADKA

Pondělí – sál Obecního domu Dolní Lhota
JÓGA

17.00 - 18.30 hod.

10 lekcí

650 Kč

ZDENKA

Zdenka Gelnarová – certifikovaný lektor

Úterý – sál Obecního domu Dolní Lhota
JÓGA
Pilates

17.30 - 19.00 hod.
od 19.00 hod.

cvičné
cvičné

10 Kč
50 Kč

ALENA
RADKA

200 Kč roční poplatek

Čtvrtek – sál Obecního domu Čavisov-RADKA
Aerobic+posilování od 19.00 hod.

cvičné 50Kč

RADKA

cvičné 50Kč

RADKA

Neděle – tělocvična Krásné Pole- RADKA
Zumba+posilování od 19.00 hod.

Kontakty:
Radka Švrlanská
721 325 526
Zdenka Gelnarová – certifikovaný lektor – 722 920 260
Alena Zezulková – cvičitelka Českého svazu jógy-klub Ostrava - 605 856 645

WELLNESS VÍKEND

HOTEL ODRA – Ostravice
17.10.2014 – 19.10.2014
2.150 Kč
V ceně je zahrnuto:
Ubytování se snídaní ve 2 a 3 lůžkových pokojích s SWC, TV
3 hodiny cvičení – zumba, aquazumba
Sauna, bazén a posilovna neomezeně
Procedury – perlička, vířivka, parafín, masáž zad a šíje
2 vstupy wellness Paradise – biosauna, finská sauna, tepidárium, parní bylinná, eukalyptová a solná lázeň, solná
odpočívárna, zážitkové sprchové boxy, hydromasážní whirpool
V ceně není zahrnuto:
Kosmetika
Pedikúra
Manikúra
N U T N É- od praktického lékaře doporučení na rehabilitace-poukaz

FT nebo KT na rehabilitace

KONTAKT: Radka Švrlanská 721 325 526

Kdy:

Kulturní komise obce Dolní Lhota
ve spolupráci s Taneční školou Mládí otvírá

TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Lektor: Dušan Vlach, vedoucí Taneční školy
Termín: 1 lekce neděle 21. září v 18 hodin, celkem 10 lekcí
Místo: sál obecního domu v Dolní Lhotě
Cena: 2.500 Kč za pár
Zájemci mohou přijít na 1. lekci, na které uhradí účastnický poplatek.
Taneční kurz se absolvuje ve společenském oděvu.
Na společně prožité chvíle při tanci se těší pořadatelé

Přední Ostravská travesti skupina Divoké kočky zavítá se svým dvouhodinovým
programem do Dolní Lhoty. Přijďte se podívat na české, ale i zahraniční hvězdy.
Vystoupení se koná v sále obecního domu 8.11.2014 v 19.00 hodin. Předprodej
vstupenek : p.Radka Colová tel. 603 785 306 nebo p.Soňa Švidrnochová
na OÚ Dolní Lhota.
Cena vstupného v předprodeji 200,-Kč a na místě 240,-Kč.
Během vystoupení občerstvení zajištěno.
Po skončení vystoupení diskotéka s DJ Honza Benko.

SRANDAMAČ
Místní Sokoli a Hasiči Vás zvou na fotbalový „SRANDAMAČ“ starších pánů.
V pátek 26. září 2014 v 16.30 hodin na hřišti TJ Sokol Dolní Lhota.
Přijďte povzbudit své idoly, možná je to naposled.
Třetí poločas se uskuteční v restauraci Sport.

SDH Dolní Lhota děkuje společnosti Arcelor Mittal Ostrava a.s., která věnovala našemu sboru
částku 10.000,- Kč na nákup přetlakového ventilu pro nejmenší členy sboru, v rámci projektu
,,Bezpečný hasičský sport dětí,,.

DĚTSKÝ BAZÁREK
Mateřská škola v Dolní Lhotě pořádá podzimní bazárek dětského oblečení a sportovních potřeb. Pokud máte doma
hezké, nezničené podzimní a zimní dětské oblečení, sportovní náčiní, brusle, lyže…… nabídněte je k prodeji
v našem bazárku, kde si věci sami prodáte za vámi zvolenou částku.

KDY:
SOBOTA 01.11. 2014
KDE:
SÁL OBECNÍHO DOMU DOLNÍ LHOTA
8.30-9.00 HOD. PŘÍPRAVA K PRODEJI
9.00 – 11.00 HOD. PRODEJ
V případě zájmu si rezervujte stůl k prodeji na emailové adrese
beruska-dl@seznam.cz

nejpozději do 24.10. 2014
(Poplatek za rezervaci stolu-50Kč bude vybírán v den akce na místě a výtěžek bude
věnován na školní potřeby dětí MŠ Dolní Lhota)
Těšíme se na Vás

