Vážení občané, dámy a pánové,
na dnešním jednání zastupitelstva obce Vás chci seznámit s výsledky práce Obecního úřadu
a Zastupitelstva obce od posledního zasedání.
Hlavním úkolem dnešního zasedání zastupitelstva obce je schválení rozpočtu na rok 2014,
rozpočtového výhledu na období let 2015, 2016 a 2017 a schválení hospodaření obce za
období leden až říjen 2013.
Co se tedy v obci provedlo:
Odstranění chvojek u prodejny potravin
Pozemek kolem prodejny potravin není ve vlastnictví obce, ale obchodního družstva TEMPO
Opava. Obec Dolní Lhota s tímto družstvem průběžně jedná o celkovém zvelebení okolí
prodejny a tím také v podstatě i části centra obce. Na základě těchto jednání již TEMPO
provedlo opravu svého venkovního schodiště a připravuje projekt celkové vnitřní
rekonstrukce prodejních prostor. Usilovali jsme také o to, aby obchodní družstvo provedlo
sadové úpravy, spočívající v odstranění původních značně přerostlých chvojek a v jejich
nahrazení mladším a vhodněji rozmístěným porostem. Chvojky již zasahovaly až do
schodiště, které narušovaly svými kořeny. Svou košatostí také bránily v řádném rozhledu
řidičů na křižovatce u školy a tvořily tak bezpečnostní riziko nejen pro tyto řidiče, ale také pro
školní mládež. Obchodní družstvo TEMPO požadavek obce uznalo a požádalo obecní úřad,
aby tyto sadové úpravy provedl dle svých představ na náklady tohoto družstva. Obec
souhlasila a chvojky již byly odstraněny. Výsadba nových porostů bude provedena na jaře
příštího roku.
Příprava voleb a zajištění jejich řádného průběhu
Ve dnech 25. a 26. října proběhly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Příprava těchto voleb je velice zodpovědnou a náročnou záležitostí. Rád
bych proto touto cestou poděkoval volební komisi a všem, kteří se na přípravě a průběhu
voleb podíleli, za zajištění jejich řádného a bezproblémového průběhu.
Úhrn skládky buldozerem
Provoz skládek se musí řídit přesnými pravidly. Výjimkou samozřejmě není ani naše skládka
v Dolní Lhotě. Její provoz se striktně řídí schváleným provozním řádem. Dodržování
stanovených postupů ukládání materiálu je pak pravidelně sledováno a kontrolováno
příslušnými orgány. Skládka musí být prokládána zeminou a postupně urovnávána. Jednou za
čas je však nutno provést úhrn celkový pomocí velkého buldozeru. Obec tento úhrn nechala
provést v říjnu. Celkové srovnání naši skládky trvalo dva dny. Provozování skládek rozhodně
není levnou záležitostí. Na druhé straně však skládka v obci ušetří občanům nemalé náklady
za dopravu, které by v případě odvozu do větších vzdáleností museli vynaložit.

Odstranění černé skládky na konci ulice Mlýnské
Na konci ulice mlýnské, ve vzdálenosti asi 100 m za posledním rodinným domem, byla
zjištěna černá skládka, na které byl uložen v podstatě zahradní odpad (ořezané větve,
posekaná tráva, spadané ovoce a podobně). Obec nechala tuto nelegální skládku na své
náklady odstranit. Celkem bylo odvezeno 13 traktorových vleček odpadu. Zakládání černých
skládek se postihuje vysokými sankcemi, a to nejen pro občana, ale také pro obec. Bude-li se
tato situace opakovat, zváží obecní úřad instalaci kamerového systému v této oblasti.
Připomínám, že na obecní skládku je možno zahradní odpad uložit zcela zdarma.
Sběr nebezpečného odpadu
Dne 12. října se v naší obci uskutečnil pravidelný sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu. Tato akce je vždy spojena s velkou účasti občanů, kteří tak využívají příležitosti se
zdarma zbavit věcí, které by jinak mohly škodit životnímu prostředí a někdy i vzhledu obce.
Za tuto aktivitu chci naše občany pochválit a poděkovat jim. Rád bych touto cestou poděkoval
také panu Ladislavu Kláskovi a panu Zbyšku Dostálovi, kteří sběr řídí a zajišťují jeho
bezproblémový průběh.
Zahájení instalace bezdrátového rozhlasu
Po nezbytných a zdlouhavých procedurách, na které si musí každá obec,
která má zájem o dotace zvykat, byl konečně vydán souhlas poskytovatele
dotace s realizací dotační akce pod názvem „Protipovodňová opatření v Obci
Dolní Lhota“, v rámci které bude stávající poruchový rozhlasový systém
nahrazen novým bezdrátovým rozhlasem. O přípravě této akce jsem Vás již
několikrát informoval ve svých předchozích zprávách. Nyní je vše na nejlepší cestě k vlastní
realizaci. Zhotovitel díla se bude snažit zprovoznit nový rozhlasový systém ještě do konce
tohoto roku.
Návoz recyklátu
Obci se podařilo získat zdarma 11 nákladních aut recyklátu. Část byla využita k vyspravení
místní komunikace na ulici Na Břížku a ke zpevnění bahnitého příjezdu na obecní skládku.
Zbylá část recyklátu byla prozatím uložena na parkovišti před restaurací Mokřinka na ulici
Podjárky, k dalšímu použití v příštím roce.
Výstavba prozatímní komunikace v novém stavebním obvodu
Byla vybudována prozatímní komunikace v novém stavebním obvodu na ulici Družstevní
(rovnoběžně s ulicí Jabloňovou). Tato komunikace umožní realizovat výstavbu nových
rodinných domů v dané oblasti. Stavba je financována sdružením tamních stavebníků.
Čištění kanalizačních šachtic
Na základě požadavku občanů byly zahájeny práce na čištění kanalizačních šachtic, které
odvádějí dešťovou vodu z místních komunikací. Při čištění bylo zjištěno, že stávající kovové
záchytné koše, které v šachticích zachycují hrubé nečistoty, jsou zkorodovány do takové míry,
že je ve většině případů již dále nebude možno používat. Pro příští rok bude proto nutné
vyčlenit dostatek finančních prostředků pro nákup košů nových, a to nejlépe plastových.
Dotace
Naší obci se podařilo získat mimořádnou dotaci na provoz naši zásahové jednotky SDH ve
výši 102 800 korun. Tyto prostředky se musí vyčerpat ještě do konce tohoto roku. Dotace je
přísně účelová a musí být využita výhradně k nákupu vybavení pro naši zásahovou jednotku.
Dále jsme získali další dotaci ve výši 10 700 korun na úhradu nákladů zásahové jednotky,
spojených s výjezdy mimo území naší obce.
Toto je přehled úkolů obecního úřadu a zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl na
dnešním zasedání informovat.
Na závěr mi prosím dovolte říci ještě pár slov.
Rok 2013 se blíží ke svému konci. Takřka všechny hlavní úkoly, které jsme si zkraje roku
vytýčili, jsou splněny. Chci nyní využít této příležitosti a poděkovat všem, kteří svou prací
přispěli k tomu, aby naše obec byla krásným domovem pro všechny své občany. Na sklonku
starého roku pak přeji všem občanům šťastné prožití Vánočních svátků a do Nového roku
hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů jak v pracovním, tak i v osobním životě.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

Čtrnáctidenní svozy – každé liché pondělí:

13.1., 27.1., 10.2., 24.2., 10.3., 24.3., 7.4., 21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6., 14.7.,
28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12., 29.12.
Měsíční svozy:

27.1., 24.2., 24.3., 21.4., 19.5., 16.6., 14.7., 11.8., 8.9., 6.10., 3.11., 1.12., 29.12.
Svozy plastů –středy:

29.1., 26.2., 26.3., 23.4., 21.5., 18.6., 16.7., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11., 17.12.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční na jaře a na
podzim 2014.
Dle OZV č. 2/2012 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 2014 se budou vybírat v hotovosti do pokladny OÚ Dolní Lhota nebo
převodem na účet č. 1842566339/0800, (VS číslo popisné) od 3.2.2014 do 31.3.2014.

Blíží se konec roku 2013, mnozí z nás začínají bilancovat, jaký ten rok byl a co nám přinese
ten příští. I my jsme sáhli po statistice, kterou si vedeme a začali jsme „bilancovat“.
Naše obec má v současné době 1447 obyvatel, z toho je 49 % mužů a chlapců - 576 a 133
a 51 % žen a dívek - 615 a 123. Průměrný věk obyvatel naší obce je 41,20 let.
V roce 2013 zemřelo 8 našich spoluobčanů (4 ženy a 4 muži), narodilo se 12 dětí (5 děvčátek
a 7 chlapců). Z obce se odstěhovalo 25 obyvatel, ale přistěhovalo se
40 našich nových spoluobčanů. Nejvíce zde žije rodin se dvěma
dětmi, nejméně se čtyřmi a více dětmi.
Ekonomicky aktivních obyvatel je větší polovina - 64 %.
Věkové rozložení obyvatel je následující:
Ve věku 0-17 let je 256 dětí a mladistvých.
Věk 18-60 let má 839 našich spoluobčanů.
Nejstarších spoluobčanů ve věku 61-91 let žije v naší obci 352.
Mezi nejstarší občany obce patří paní Marie Lasáková a paní Milada Rýdelová.
Nejen jim, ale i Vám všem přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojený život v „naší“
Dolní Lhotě.
Hana Výtisková
sam.referent OÚ

DONEZ – Docházka nezaměstnaných
Lidé bez práce v evidenci Úřadu práce ČR (dále ÚP) se již od září 2013 nemusí ve stanovenou dobu
hlásit na určeném kontaktním místě veřejné správy – na České poště, Czech pointu. Provoz systému
DONEZ byl ukončen. Nyní se obrací pouze na příslušné pracoviště ÚP v místě bydliště.

Karta sociálních systémů
Od 01. 11. 2013 vešel v účinnost zákon rušící kartu sociálních systémů, tzv. sKartu.
Během následujícího půlroku, tedy do 30.04.2014, proběhnou veškeré procesy, které ukončí její
existenci. Není třeba, aby držitelé sKaret chodili v předstihu na úřady. Od měsíce listopadu rozesílá
ÚP informativní dopisy všem svým klientům, kteří sKartu vlastní, s vysvětlením, jak dále postupovat.
Všichni držitelé sKarty by tak měli nejpozději do 01.12.2013 vědět, jak se v konkrétní situaci
zachovat.
Platnost sKaret vydaných osobám se zdravotním postižením sloužící zároveň jako průkaz osoby
se zdravotním postižením skončí k datu 30.04.2014 bez ohledu na platnost původně uvedenou.
Majitelům těchto karet bude vydán průkaz TP, ZTP či ZTP/P. I v tomto případě obdrží majitel karty
informativní dopis od ÚP, jak dále postupovat.

Zvýšení důchodů
Od ledna 2014 bude pevná část penzí zvýšena o 10,- Kč, tedy ze současných 2.330,- Kč na 2.340,- Kč.
Procentní výměra vzroste o 0,4 %, u průměrného starobního důchodu to představuje částku 35 korun.

Nový občanský zákoník
K významným změnám dochází od 01.01.2014 v občanském právu. Nový
občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) nově upravuje mnoho oblastí
soukromého práva (rodinné právo, vlastnické právo, nájemní vztahy atd.).
Sociální oblasti se zejména dotýká nová úprava omezení svéprávnosti. Zákon
pracuje se zcela novými pojmy, zavádí nová opatření pro situace, kdy zletilý
občan není schopen sám právně jednat. Omezení svéprávnosti (dosud omezení
nebo zbavení ve způsobilosti k právním úkonům) bude časově omezeno na dobu nejdéle tří let.
V průběhu ledna 2014 budou sociální pracovníci Magistrátu města Ostravy vyhledávat a kontaktovat
opatrovníky osob nyní omezených nebo zbavených ve způsobilosti k právním úkonům. Návštěva se
uskuteční za účelem poskytnutí komplexních informací a odborného poradenství v této věci.

Získání podrobnějších informací
Sociální poradenství a komplexní sociální práci zajištuje v Dolní Lhotě Magistrát města Ostravy,
odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit.
Na sociálního pracovníka Mgr. Petra Habrama se občané mohou obracet v době konzultačních
hodin každou druhou středu v měsíci v zasedací místnosti Obecního úřadu Dolní Lhota,

případně si sjednat schůzku na tel: 599 444 734 nebo mailem: phabram@ostrava.cz,
případně prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.
Mgr.Petr Habram

„60 a víc neznamená nic.
Sociální komise při OÚ v Dolní Lhotě pořádá již druhým rokem projekt pro zájemce pod
názvem „60 a víc neznamená nic“, který je určen všem zájemcům v důchodovém věku
(i mladším než 60 let), kteří mají dlouhou chvíli v zimním období a chtějí tento čas prožít
zajímavě.
V plánu projektu je mimo jiné návštěva aquaparku v Kravařích, muzea v Dolních Vítkovicích,
beseda se starostou obce nebo počítačová a finanční gramotnost.
Projekt začíná ve středu 15. ledna, bude ve čtrnáctidenních cyklech a je financován Obcí
Dolní Lhota.
Věříme, že se zúčastníte alespoň v oblasti svých zájmů.
za sociální komisi
Mgr. Věra Lasáková

V měsíci prosinci jsme v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě shlédli divadelní
představení J. Bédiera Tristan a Isolda.
Stejně jako v loňském roce jsme i letos dostali pozvání od pana starosty Jaroslava
Bergra z Horní Lhoty na divadelní představení. Shlédli jsme hru W. Shakespeara
Zkrocení zlé ženy v podání divadelního souboru Commedia z Popradu, které se
uskutečnilo v sobotu 7. 12. 2013. Od začátku do konce se představení neslo ve velmi
příjemném, komediálním a zároveň hlubokém duchu, což bylo v závěru odměněno
dlouhotrvajícím potleskem. Děkujeme za pozvání i za to, že byl obcí Horní Lhota pro
občany z Dolní Lhoty a Čavisova vypraven zdarma autobus i celé představení.
V závěru roku bych ráda zhodnotila práci kulturní komise obce. V letošním roce jsme
zorganizovali návštěvu 3 divadelních představení, jedno ochotnické divadlo jsme uvítali
v obecním sále, navštívili jsme kino v Klimkovicích, již každoročně organizujeme pietní
vzpomínku u pomníku T.G. Masaryka a u pomníku padlých občanů v 1. a 2. sv. válce u školy.
Také jsme spolupracovali při zajištění koncertu Hradišťanu, oslav 140. výročí narození
prof. Františka Myslivce a před pár dny uskutečněný adventní koncert v kapli. Mimo to také
pravidelně vítáme do naší obce nově narozené děti. Letos se nám otevřela i nová spolupráce
s kulturní a školskou komisí v Čavisově a společně jsme zorganizovali zájezd na Malou Fatru.
I přes některé organizační nedostatky, byl zájezd přínosem, navázáním nových vztahů
a sousední spolupráce i nasbíráním nových zkušeností.
Myslím, že letošní nabídka kulturních a společenských akcí je přiměřená našim možnostem,
atmosféra setkání je vždy srdečná a radostná. Věřím, že se nám práce bude dařit i v roce
příštím.
Ráda bych, jako předsedkyně kulturní komise obce, touto formou poděkovala členkám
komise p. uč. Kateřině Peřichové a p.Janě Juchelkové za jejich zájem, ochotu i celoroční práci
a také všem občanům, kteří nás podporují a akcí se účastní.
Přeji pěkné a láskou naplněné vánoční svátky.
Dagmar Máchová
předsedkyně kulturní komise

Již tradičně je začátek nového roku spojen s Tříkrálovým
koledováním a největší charitativní sbírkou – Tříkrálová sbírka
2014, organizovanou v celé ČR Charitou ČR.
V naší obci se uskuteční 4. 1. 2014 a koledníci budou přicházet,
aby nám radostné poselství Vánoc – Lásku, Pokoj a Naději –
přinesli spolu se symbolickými dary také do našich příbytků.
Lidé pak mohou přispět peněžním darem pro pomoc potřebným.
Výtěžek sbírky je určen pro Charitu Hrabyně. Děkujeme všem lidem dobré vůle, kteří otevřou
své domovy i svá srdce a přijmou letošní koledníky.
Dagmar Máchová
koordinátorka sbírky

Slovo advent pochází z latinského adventus a znamená příchod. Podle křesťanské kultury
a tradic jde o dobu ztišení, usebrání, dobu příprav na příchod Spasitele.
I přesto, že je dnes adventní doba využívána komerčně většinou honěním se za vánočními
nákupy a je spíše laciným lákadlem obchodníků utržit z člověka co nejvíce a je jedno jakým
způsobem a za co, podstata adventu zůstává stejná. Ztišení, vnitřní příprava srdce na
nevýslovné tajemství, které se udává každoročně o Vánocích.
Jsem moc ráda, že díky ZUŠ Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku pobočce
v Dolní Lhotě se nám již každoročně daří nabídnout takové zastavení se,
zklidnění a pohlazení na duši formou adventního koncertu v kapli sv. Cyrila a
Metoděje. Letos se uskutečnil ve středu 11. 12. 2013 ve spolupráci s farností
Velká Polom a kulturní komisí obce. I tento letošní koncert se nesl v pokojné
adventní atmosféře, měl vysokou uměleckou úroveň a všichni účinkující svým
dílem k tomu přispěli. Jsme rádi, že jsme mohli přivítat také hosty z Háje ve
Slezsku a letos i hosta ze ZUŠ Josefa Valčíka v Ostravě –Pustkovci houslistu
MUDr. Ondřeje Papeže.
Chci velmi poděkovat za iniciativu, všechnu práci spojenou s organizací a nacvičením
koncertu i dobrou spolupráci p. uč. Janě Adámkové a p. uč. Lubomíru Bartuskovi, všem
účinkujícím, scholičce za jejich premiéru i schole Cecilband pod vedením Anny Niziolové.
Výtěžek z dobrovolného vstupného předala p. uč. Adámková jako první dar do Tříkrálové
sbírky 2014 pro Charitu Hrabyně.
Děkujeme.
Dagmar Máchová
předsedkyně kulturní komise

Oslavy 140. výročí narození prof. Františka Myslivce
V sobotu 19. 10. 2013 se v Dolní Lhotě konaly oslavy 140. výročí narození prof. Františka
Myslivce, kněze, slezského národopisce, vlastence, profesora opavského gymnázia a rodáka
z Dolní Lhoty.
Oslavy započaly mší sv. v místní kapli sv. Cyrila a Metoděje, dále pak pokračovaly
u pomníku před kaplí, kde místní schola zazpívala Slezskou hymnu a po poležení kytice
a krátkém projevu zakončil tuto část dětský pěvecký sbor Čtyřlístek ze ZŠ v Dolní Lhotě
pod vedením p.uč. Dagmar Schwanové slezskými písněmi.
Poté jsme se všichni přesunuli do místní školy, kde jsme ve školní třídě, která byla trošku
„přestrojena“ na slezskou izbu, shlédli prezentaci o životě prof. Myslivce.
Rovněž byla Dr. Radimem Lokočem z oblastního sdružení Vitaregio představena nově
vzniklá kniha „Opavský venkov před 100 lety v textech Františka Myslivce“, a bylo možné
shlédnout také výstavku obecních kronik. Na závěr děti v krojích roznášely pohoštění –
chleba se sádlem, škvarkovou pomazánkou, meltu, bylinkový čaj a kynuté buchty.
Myslím, že jsme všichni společně, díky Františku Myslivcovi, prožili kousek toho, po čem
člověk ve svém nitru také touží. A to, že jsme si byli jako lidé jeden druhému blíže.
Děkujeme tímto všem, kteří pomáhali při organizaci oslav, děkujeme ředitelství ZŠ za
zapůjčení školních prostor i všem, kteří se oslav zúčastnili.
Knihu Opavský venkov před 100 lety v textech Fr. Myslivce je možno zakoupit na obecním
úřadě v Dolní Lhotě (cena je 120 Kč).

Předvánoční koncert v Domově Na zámku v Kyjovicích
V úterý 17. 12. 2013 se uskutečnil v Kyjovicích předvánoční koncert, který organizoval
Starý grunt č. p. 1, a na kterém také vystoupili členové našeho sdružení. Celý hudební
i pěvecký sbor dirigoval klient Domova Na zámku p. Luděk Lichý.
Pan Luděk Lichý má 57 let, je postižen Downovým syndromem. Začátkem listopadu
navštívil spolu se svým kamarádem, klientem domova a rodákem z Dolní Lhoty p. Slávkem
Švidrnochem Dolní Lhotu. Prošli jsme společně hřbitov, navštívili jsme kapli a zajeli se
podívat na místo, kde stával rodný dům p. Slávka, dnes ateliér Ing. arch. Václava Filandera,
Čs. tankistů 110.
Pak jsme už domlouvali koncert, vybírali písně a zároveň některé zkoušeli. Na koncert se
p.Luděk velmi zodpovědně připravoval, podrobně studoval noty,
účastnil se zkoušek, přesně určil, kde máme stát, jaké oblečení musíme
jako vystupující mít, všechny známé kolem na koncert upřímně zval a
spolu s námi se také na koncert těšil. V minulosti, ještě jako klient
Marianu v Opavě, také vedl sbor tamního zařízení, který se vždy dobře
umístil a za dirigování byl p. Luděk i několikrát oceněn.
Pro klienty Domova Na zámku jsme ztvárnili spolu s dětmi také
biblický příběh o narození Ježíška v Betlémě.
Tomáš a Dagmar Máchovi

Žáci a učitelé Základní školy v Dolní Lhotě zvou všechny občany na
vánoční vypouštění lampionů štěstí ve čtvrtek dne 19.12. 2013 v 17.00
hodin.
Sraz je u školy, odkud půjdeme na konec Mlýnské ulice.
Mgr.Věra Lasáková
ředitelka ZŠ

Český červený kříž udělil ZLATÝ KŘÍŽ I. třídy dárci
za 160 bezpříspěvkových odběrů našemu občanovi

krve

panu Jiřímu Š v i d r n o c h o v i
ZLATÝ KŘÍŽ II. třídy, dárci krve
odběrů krve našemu občanovi

za 120 bezpříspěvkových

panu Rostislavu S a l a m o n o v i
a ZLATÝ KŘÍŽ III. třídy dárci krve za 80 bezpříspěvkových odběrů našim občanům

panu Marku H a v r l a n t o vi
panu Tomáši T i c h é m u
Děkujeme za tento hluboce lidský postoj.
Jmenovaným bylo osobně poděkováno starostou obce Dolní Lhota s předáním malého
věcného daru.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

18. ročník celoroční sportovní soutěže obcí
Závěrečným večírkem v sále našeho obecního domu dne 30. listopadu byl ukončen 18.ročník
VSH. V říjnu a listopadu proběhly ještě tři soutěže.
5.10.2013 v Plesné byl cyklistický závod „Plesenská stezska“. Na start se postavilo celkem
176 cyklistů a mezi nimi byli i závodníci VSH. Zvítězilo družstvo Velké Polomi před
Krásným Polem a Plesnou. V jednotlivcích vyhrál Viktor Klos z Horní Lhoty před Jiřím
Kopřivou z Velké Polomi. Naši cyklisté Petr Švrlanský, Ivan Andraško, Martin Bolek a Milan
Chovanec vybojovali 5.místo.
2.11.2013 proběhla střelba ze vzduchovky v sokolovně ve Velké Polomi. 1.místo vystřílel
Josef Marek st. z Velké Polomi před Petrem Hrubým z Krásného Pole. V družstvech zvítězilo
Krásné Pole před Velkou Polomi a Hlubočcem. Naše družstvo ve složení L.Mada, J.Hanzal,
I.Lasák a M.Šimko obsadilo 4.místo.
Plavecký závod na 100 m byl poslední soutěží letošního roku VSH a proběhl 9.11.2013
v porubském bazénu. Zvítězila Michaela Vokounová ze Vřesiny před Petrem Markem
z Krásného Pole. Nás reprezentoval jediný závodník Daniel Proksch, který časem 1min.13vt.
obsadil pěkné 8.místo. Plaveckou soutěž vyhrála obec Vřesina před Velkou Polomi a
Hlubočcem.

Celkové výsledky 18. ročníku VSH 2013
Obec

Body

1. Velká Polom
2. Krásné Pole
3. Vřesina
4. Horní Lhota
5. Plesná

76
69
69
67
63

Obec

Body

6. Dolní Lhota
7. Pustá Polom
8. Hlubočec
9. Těškovice
10. Dobroslavice

53
45
41
36
35

Letošní ročník skončil přesvědčivým vítězstvím Velké Polomi, Všechny
soutěže proběhly na velmi dobré sportovní úrovni za účastí 435 závodníků. Naši obec
zastupovalo 43 závodníků. V soutěžích jednotlivců jsme na stupně vítězů nedosáhli. V soutěži
družstev se podařilo vybojovat 2.místo ve volejbale a 3.místo v badmintonu. Neobsadili jsme
soutěž ve stolním tenise a jen částečně v plávání. Snad se nám podaří v příštím roce vylepšit
letošní 6.místo.
Každoročně bývají VSH zakončeny slavnostním večírkem s vyhlášením výsledků a předáním
cen. Pořádáním večírku byla letos pověřena Dolní Lhota. Večírek se vydaříl. Všem se líbilo
vystoupení našich tanečnic a dětí, filmová prezentace sportovních her a zároveň všichni byli
spokojeni s pohoštěním. Děkuji všem našim příznivcům za výpomoc při organizování
večírku, zvláště hlavní organizátorce Radce Švrlanské.
Dolnolhotským sportovcům děkuji za důstojnou reprezentaci obce a přeji všem hodně
sportovních úspěchů v novém roce 2014.
Jaroslav Rychlý
organizátor VSH

18. ledna 2014
24. ledna 2014
25. ledna 2014
31. ledna 2014
7. února 2014
7. února 2014
8. února 2014
22. února 2014
22. února 2014
1. března 2014

v KD Čavisov
v OD Dolní Lhota
v KD Čavisov
v OD Dolní Lhota
v KD Čavisov
v OD Dolní Lhota
v OD Dolní Lhota
v OD Dolní Lhota
v KD Čavisov
v OD Dolní Lhota

Hasičský ples
Hasičský ples
Farní ples
Ples „SSM“
Myslivecké sdružení Stříbrnice
Maškarní ples ZŠ
Ples SRPŠ ZŠ
Maškarní ples MŠ
Kozelek
Kozelek

Benjamínci obsadili 2. místo
na halovém turnaji v Ostravě-Dubině
Naši nejmladší fotbalisté sehráli v neděli 1.12.2013 halový turnaj v kopané, který se konal
ve sportovní hale v Ostravě-Dubině. Pořadatelem turnaje, kterého se účastnilo 6 družstev, byl
fotbalový klub Stará Bělá.
Mezi pozvanými účastníky byli: FC Vřesina, TJ Unie Hlubina, TJ Slavoj Rychvald, SK
Slávie Třebovice, TJ Sokol Dolní Lhota a pořádající FK Stará Bělá. Startovné na turnaji bylo
1 500,-Kč.
Výsledky našeho družstva:
Dolní Lhota - Vřesina
4:1
Dolní Lhota - Hlubina
1:2
Dolní Lhota - Rychvald
1:2
Dolní Lhota - Třebovice
6:1
Dolní Lhota - Stará Bělá
5:1
V konečném pořadí turnaje obsadili benjamínci Dolní Lhoty skvělé 2. místo.
Ve všech utkáních naši nejmladší hráči podali výborné výkony, za které musíme každého
z nich pochválit. Vítězem turnaje se stalo družstvo TJ Unie Hlubina, druhé bylo družstvo TJ
Sokol Dolní Lhota a třetí skončil Slavoj Rychvald.
Nejlepším střelcem našeho týmu byl Jakub Juchelka, který nasázel do sítě soupeřů celkem
11 branek.
Foto - Družstvo benjamínků TJ Sokol Dolní Lhota

Klečící zleva: J.Kubíček,
T.Černý, V.Švrlanský, M. Holanik, O.Klapuch
Stojící zleva: J.Juchelka, T.Střelecký, V.Kubíček, J.Holanik
Trenéři: Libor a Petr Kubíčkovi
Děkujeme hráčům a trenérům za výbornou reprezentaci oddílu kopané TJ Sokol Dolní
Lhota.
TJ Sokol Dolní Lhota
Výbor oddílu kopané

V pondělí 30. prosince 2013 máte možnost se zúčastnit veřejného bruslení pro děti
a rodiče, které se uskuteční na ledové ploše v BULY ARENĚ v Kravařích. Bruslení
proběhne v době od 15.45 do 16.45 hodin.
Na tuto akci bude přistaven autobus ve 14.45 hodin před hasičskou zbrojnicí u obecního
domu. Rezervace míst u pana Hrubého Tomáše na telefonu 724 181 695 po 19.00 hodině.
Tomáš Hrubý

místostarosta

ZO SSM (Svaz trošku starší mládeže) Dolní Lhota a RT Torax
Vás zvou na ples s tématem

VEČERNÍČEK

31.ledna 2014, od 19 hodin Vstupné: 199 Kč
Sál Obecního domu v Dolní Lhotě
Nejen z praskajících desek bude hrát - Petr Jiříček.
Bohatá tombola, projev předsedy ZO SSM, dvě večeře, předtančení,
zasloužilí umělci ze socialistických zemí, tradiční plesové hry, ...
Odměna čeká na každého, kdo se dostaví řádně ustrojen. Však víte…
Předprodej vstupenek: Obecní úřad Dolní Lhota – Soňa Švidrnochová
Pokud nemáte smysl pro humor, soudruzi, tak raději zůstaňte doma !!
Výtěžek plesu bude věnován Mateřské škole v Dolní Lhotě.

Prosím zájemce o náš ples, aby si vstupenky nerezervovali, ale přišli po dohodě
(emailové- telefonické) si vstupenky převzít a ihned je zaplatit.
Vzhledem k velkému zájmu chceme, aby se vstupenky prodaly a ne jen
rezervovaly a nevznikal tak zmatek v organizaci s místy.
Děkujeme za pochopení, moc se na Vás těšíme !!!
Rádi bychom Vás také požádali o malý příspěvek do tomboly.
Soňa Švidrnochová

Vážení spoluobčané,
nastalo zimní období, a tím i tradiční údržba obecních komunikací
a chodníků. Chtěl bych apelovat na svědomí některých občanů, kteří svým
špatným parkováním ztěžují vykonávání zimní údržby. Každý občan si má
zajistit na svých pozemcích tolik místa, kolik potřebuje k zaparkování svých
vozidel, popřípadě využít místa k tomu určená (parkoviště). Ponecháváním svých vozidel
zaparkovaných na komunikacích znemožňují provádění zimní údržby, a tudíž i jejich
sjízdnosti.
Věřím, že se občané nad tímto problémem zamyslí a doufám, že se situace začne zlepšovat.
Tomáš Hrubý
místostarosta obce

Oznamujeme občanům, že pan Haladej, který provádí v naší obci
kominické práce, bude tyto práce v Dolní Lhotě konat v průběhu
měsíce března 2014..

Místní Hasiči Vám všem přejí spokojené
a šťastné Vánoce.
Prožijte sváteční dny v klidu, pohodě,
ve zdraví a spokojenosti.
Dětem hodně dárků a radosti,
dospělým upřímnou pospolitost a přátelské
setkávání s rodinou a blízkými!
A přání do nového roku 2014?
Ať se nám ve zdraví daří být dobrými lidmi, vstřícnými
sousedy a skutečnými občany naší krásné obce Dolní Lhota.
SDH Dolní Lhota

Krásné Vánoce
prožité v kruhu nejbližších,
pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti
a mnoho úspěchů v novém roce 2014
Vám přeje
Zastupitelstvo obce

