Vážení občané, dámy a pánové,
na dnešním jednání zastupitelstva obce Vás chci seznámit s výsledky práce Obecního úřadu
a Zastupitelstva obce od zasedání zastupitelstva obce dne 3.9.2014.
Co se tedy v obci provedlo:
Výstavba nové místní komunikace na spojnici ulic Příčná – Na Strážnici
Byla dokončena hlavní stavební akce v tomto roce, kterou je výstavba nové místní
komunikace na spojnici ulic Příčná – Na Strážnici. O přípravě této stavby a o jejím rozsahu
jsem Vám podával zprávu na zasedání zastupitelstva obce dne 10.6.2014. Pouze připomínám,
že komunikace zajistí přístup a příjezd k celkem 22 stávajícím rodinným domům
a k 27 domům plánovaným. Na stavbu finančně přispěli vlastníci domů a stavebních pozemků
v obou ulicích, a to částkou zhruba 0,5 miliónu korun. Celkové náklady stavby včetně
21% DPH činily 3,777.841,- Kč. Před zahájením stavby nám byl společností SmVaK zdarma
vyměněn poruchový vodovodní řad v dotčeném silničním pozemku.
Oprava dlažby v tělocvičně – II. etapa
Byla dokončena oprava dlažeb v šatnách tělocvičny, která byla zahájena již v loňském roce.
Aby nebylo nutné po dobu opravy provoz v tělocvičně zcela zastavit, provedla se v loňském
roce výměna dlažby včetně podkladního betonu nejprve v šatnách mužů a na WC, v letošním
roce se pak dlažba opravila i v šatnách žen.
Oprava márnice
Pokračovaly stavební práce na opravě márnice, kde kromě výměny střechy, o které jsem Vás
již informoval, byla provedena také výměna okna a obou vstupních dveří. K objektu byla
rovněž přivedena elektrická přípojka z nedalekého dětského hřiště tak, aby obec nemusela
zbytečně oplácet nový elektroměr. Schází ještě provést podbití střešních přesahů a finální
nátěr fasády.
Sanační práce ve staré hasičské zbrojnici
Z důvodu zvýšené vlhkosti obvodového zdiva ve vnitřní části objektu staré hasičské zbrojnice
jsou v současné době prováděny sanační práce. Tyto práce spočívají v oklepání vnitřní omítky
do výšky cca 1 m, vysoušení zdiva pomocí vysoušečů, navrtání zdiva a jeho následné
injektáži sanačním roztokem.

Vyspravení místní komunikace na ulici Polní
Jelikož se obci podařilo zajistit větší množství levného recyklátu, byl tento využit na
vyspravení místní komunikace na ulici Polní. Tato komunikace byla již ve velmi špatném
stavu. K jejímu narušení přispěl svou měrou také pohyb stavebních strojů, které pracovaly na
ulici Příčné.
Výměna vodovodního řadu ve směru na Velkou Polom
Po dohodě se společností SmVaK byla provedena výměna vodovodního řadu podél silnice
III. třídy ve směru na Velkou Polom. Jsme velice rádi, že naše obec má se společností SmVaK
dobré vztahy. Díky tomu se nám daří postupně obnovovat všechny poruchové úseky v obci.
Vypracování krizového a povodňového plánu obce
Z důvodu koordinovanější a celkově efektivnější ochrany obyvatelstva
před přírodními katastrofami a jinými mimořádnými událostmi, byl
vypracován krizový a povodňový plán obce. Na pořízení povodňového
plánu naše obec získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
Ustavující sněm Mikroregionu Matice Slezská
Dne 3.12.2014 se v Háji ve Slezsku uskutečnil povolební ustavující sněm
Mikroregionu Matice Slezská, ve kterém je sdruženo celkem 14 okolních
obcí včetně Dolní Lhoty. Bylo zvoleno předsednictvo sněmu ve složení:
předseda:
Karel Palovský – starosta obce Háj ve
Slezsku
místopředsedové:
Vladimír Grussmann – starosta obce Pustá Polom
Mgr. Bc. Vladimír Sobas – starosta obce Dolní Lhota
členové předsednictva:
František Šteyer – starosta obce Mokré Lazce
Ing. Jaroslav Berger – starosta obce Horní Lhota
kontrolní komise:
Zdeňka Jordánová – starostka obce Hrabyně
Ing. Jaromír Krčmář – starosta obce Hlubočec
Ing. Petr Uvíra – starosta obce Budišovice
revizní komise
MAS Opavsko:
Ing. Jana Dedková – starostka obce Čavisov
výběrová a hodnotící
komise MAS Opavsko:
Ing. Ludmila Bubeníková – starostka obce Velká Polom
Dotace
Obec Dolní Lhota získala od Moravskoslezského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve výši
2.700,- Kč, na zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v Dolní
Lhotě.
Kontroly
Dne 27.11.2014 vykonal Krajský úřad MSK v Ostravě kontrolu hospodaření obce Dolní
Lhota – bez závad.
Toto je přehled činností Obecního úřadu a Zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl
na dnešním zasedání seznámit.
Na závěr mého vystoupení bych rád popřál všem občanům obce šťastné prožití Vánočních
svátků a do Nového roku hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů jak v pracovním, tak
i v osobním životě.
Děkuji za pozornost.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

Čtrnáctidenní svozy – každé liché pondělí:

12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7.,
10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11., 14.12., 28.12.
Měsíční svozy:

26.1., 23.2., 23.3., 20.4., 18.5., 15.6., 13.7., 10.8., 7.9., 5.10., 2.11., 30.11., 28.12.
Svozy plastů –středy:

28.1., 25.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6., 29.7., 26.8., 23.9., 21.10., 18.11., 30.12.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční na jaře
a na podzim 2015.
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 2015 se budou vybírat v hotovosti do pokladny OÚ Dolní Lhota nebo
převodem na účet č. 1842566339/0800, (VS číslo popisné) od 2.2.2015 do 31.3.2015.

Upozorňujeme občany, že od 1. prosince 2014 je obecní skládka uzavřena. Otevřena bude
v jarních měsících. V případě nutnosti využití skládky jsou klíče k vyzvednutí na obecním
úřadě. Bližší informace Vám podá p.Tomáš Hrubý-místostarosta obce, telefon 724 181 695.

Blíží se konec roku 2014, 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 1454 obyvatel, z toho je 49 % mužů a chlapců - 579 a 132 a
51 % žen a dívek - 620 a 123.
Průměrný věk obyvatel naší obce je 41,61 let.
V roce 2014 zemřelo 8 našich spoluobčanů (5 žen a 3 muži), narodilo se 5
dětí (3 děvčátka a 2 chlapci). Z obce se odstěhovalo 12 obyvatel, ale
přistěhovalo se
34 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 249 dětí a mladistvých.
Věk 18-60 let má 835 našich spoluobčanů.
Nejstarších spoluobčanů ve věku 61-92 let žije v naší obci 341.
Mezi nejstarší občany obce patří paní Marie Lasáková a paní Božena Bartošová.
Nejen jim, ale i Vám všem přejeme do dalších let pevné zdraví a spokojený život v „naší“
Dolní Lhotě.
Hana Výtisková
sam.referent OÚ

Jen několik málo dní nám zbývá do konce letošního roku a pak budeme stát na prahu roku
nového. Ten je již tradičně spjat s konáním Tříkrálové sbírky.
Tříkrálová sbírka 2015 proběhne v Dolní Lhotě v sobotu 3. 1. 2015, kdy koledníci přinesou
do našich domovů radostnou naději vánočního poselství Míru, Lásky a Pokoje spolu se
symbolickými dary.
Lidé pak mohou přispět peněžním darem do zapečetěných pokladniček pro potřeby lidí
zdravotně postižených, opuštěných, či lidí na okraji společnosti.
Stejně jako předešlé roky je sbírka určena pro Charitu Hrabyně.
Děkujeme předem všem lidem dobré vůle, kteří otevřou koledníčkům své domovy i svá srdce
a tuto radostnou naději vánočního poselství přijmou.
Dagmar Máchová
koordinátorka sbírky

Každý člověk má svoji historii, svůj kořen, který dostal po
svých předcích, svoje vzpomínky, vlastní minulost, kterou
svým životem sám žil, také svoji přítomnost, kterou žije
a touhy a přání, tedy svoji budoucnost. Myslím, že by
člověk měl mít i svůj cíl, tedy smysl vlastního života.
Ne jinak to je i s životem obce jako takové.
I ona má svoji historii, přítomnost a budoucnost. Tu vždy
vytvářejí lidé, kteří v ní žijí svým vlastním životem,
schopnostmi, pracovitostí, ochotou, moudrostí, pokorou, vírou, láskou, poctivostí, obětmi, ale
i svým sobectvím, nezájmem, neochotou, leností, nepoctivostí, nevírou, pýchou apod. Tak
tomu v životě prostě je, takoví jako lidé jsme.
Naše vesnice žije už více jak 635 let. První zmínka je z r. 1377 (letos 637 let) a její název je
dvůr Lhotka Důlní. Další její zlom nastává v r. 1424 (letos 590 let), kdy naše obec byla
osadou a nazývala se Lhotka. Od r. 1464 (letos 550 let) pak Lhotka Důlní a od r. 1514 (letos
500 let) to byla Malá Lhota. Tu ještě naši prarodiče zažili a já sama jsem o ní z různých
vyprávění slyšela. V dubnu 1925 (příští rok 90 let) byl název změněn na Dolní Lhota.
Měla jsi tedy, Dolní Lhoto, letos mnoho kulatých historických výročí, na jaře Tě čeká další.
A tak se sama sebe ptám, zajímá to dnes v Dolní Lhotě někoho? Víme to vůbec jako občané,
zastupitelé, učitelé a učíme se o tom jako žáci?
Budu-li upřímná, myslím, že ne. Protože kdyby tomu bylo jinak, určitě bychom Ti dali dárek.
A tak se Ti chci, Dolní Lhoto, aspoň symbolicky za to omluvit, že jsme v tom spěchu,
blahobytu, chaosu a zajištěnosti nějak zhrubli, že jsme stále nespokojeni, že jsme ztratili řád
a cit pro svůj kořen, že vše bereme jako samozřejmost, na všechno máme právo, že jsme
uvízli
na
povrchu
svých
často
malicherných
zbytečností,
konzumu,
materiálních a požitkových potřeb.
A přesto vím, že každý z nás touží ještě po něčem, co se nekupuje, neváží, nejí, nepočítá,
neukládá do bank a neužívá. Jen to opravdu naplňuje lidská srdce a dává člověku ve svém
životě vyzrávat a je nadčasové.
Chci touto cestou poděkovat člověku, který mě na jedno výročí upozornil, ač sám není
občanem Dolní Lhoty. O to více si toho vážím.
Do budoucna Ti, Dolní Lhoto – nám přítomným i budoucím, moc přeju, abychom zase v sobě
našli ten vzácný cit a vnímavost k lidským hodnotám i duchovnímu dědictví našich předků,
abychom více cítili spoluodpovědnost za život jako celek, abychom opět našli svůj kořen.
Přeju, abychom nastávající sváteční čas prožili nejen obklopeni svými blízkými a radostí
nad dárky a hojností, ale také, abychom našli prostor k zamyšlení právě nad smyslem věcí
kolem, nad smyslem života nás samotných, protože stále pevně věřím, že vždy platí stará
lidová moudrost: „… pokud chceš znát cestu, kam jít, měl by ses podívat, odkud jsi
přišel,“ či myšlenka našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka:
„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme
víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí
smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu,
bez lásky, bez radosti.“
Dagmar Máchová
zastupitelka

Zvýšení důchodů
Od ledna 2015 bude pevná část penzí zvýšena o 60 Kč, tedy ze současných 2.340 Kč na 2.400 Kč.
Procentní výměra vzroste o 1,6 %, u průměrného starobního důchodu to představuje částku 200 Kč.

Zvýšení minimální mzdy
Zvýšení minimální mzdy z 8.500 Kč na 9.200 Kč. Minimální hodinová mzda bude 55 Kč.
Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dochází k řadě změn při posuzování podmínek pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi –
příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Nově se pro obě dávky bude započítávat do příjmu žadatele pouze 80% z vyplácené dávky
důchodového pojištění (např. starobního důchodu). Osobám s nižšími důchody tak mohou nově
vznikat nároky na dávky pomoci v hmotné nouzi. Vzhledem k tomu, že tento systém každou situaci
posuzuje individuálně a podání žádosti je administrativně náročné, mohou sociální pracovníci
magistrátu zpracovat základní přehled finanční situace osoby. Na základě jeho vyhodnocení
mohou doporučit podání či nepodání žádostí o příslušné dávky. O jejich konečném přiznání však vždy
rozhoduje Úřad práce ČR.
Osoby, které již opakovanou dávku pomoci v hmotné nouzi pobírají, nebudou muset o přepočet dávky
žádat. Úřad práce ČR by měl sám zahájit nejpozději do 31.3.2015 řízení o přehodnocení nároku na
dávku. Samozřejmě i v těchto věcech mohou poskytnout sociální pracovníci magistrátu
individuální poradenství.

Změny se dále týkají stanovování okruhu společně posuzovaných osob především u doplatku na
bydlení či standardizace jiného než obytného prostoru a zpřísnění podmínek pro poskytování doplatku
na bydlení v rámci ubytovacích zařízení.

Získání podrobnějších informací
Sociální poradenství a komplexní sociální práci v Čavisově a Dolní Lhotě zajišťuje 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 e-mailem: p.habram@ostrava.cz, případně
prostřednictvím pracovníků obecního úřadu.

Zpráva ředitelky základní školy o činnosti za 1.čtvrtletí 2014/2015
V letošním školním roce má základní škola 89 žáků v pěti
ročnících. Od září učí ve škole nově pan učitel Mgr. Zdeněk Gulak.
Žáci si mohou vybrat z velkého množství zájmových kroužků,
které vedou místní učitelé i externisté. Pod vedením odborných
lektorů pracuje kroužek juda, gymnastiky, pod vedením místních
učitelů jde např.o kroužek sportovní, hudebně dramatický,
ručních prací a v neposlední řadě pěvecký, který pod vedením paní
učitelky Dagmar Schwanové pracuje více než třicet let. Další
informace a rozsáhlou nabídku fotografií naleznete na webových
stránkách www.zsdolnilhota.cz.
Škola se zapojuje každoročně do projektů, které vyhlašuje
ministerstvo školství, krajská vzdělávací centra nebo neziskové organizace. V rámci projektů
se děti zdokonalovaly ve výuce cizích jazyků, nyní se učí správně stravovat, sportovat.
Výuka ve všech ročnících probíhá prostřednictvím interaktivních tabulí a nadstandardně
vybavené počítačové učebny.
Velkým kladem je spolupráce s dalšími subjekty, které dělají výuku zajímavější. Jedná se jak
o místní, tak o cizí organizace, jako např. myslivecké sdružení Polančice, občanské sdružení
Bílý nosorožec s protidrogovými tématy, hasiče-profesionály z Ostravy-Zábřehu nebo Policií
České republiky a v neposlední řadě Katechetické centrum v Ostravě. Každoročně
navštěvují žáci loutkové divadlo, kino, zúčastňují se exkurzí do Základní a mateřské školy
ve Velké Polomi, místní lidové knihovny, apod.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří s námi spolupracují, rovněž i občanům
a rodičům, kteří se zapojují do sběru starého papíru, starého pečiva nebo vršků z PET lahví
pro postiženého chlapce z Hrabyně nebo jiným způsobem jsou škole nápomocni.
Žáci a zaměstnanci školy přejí všem občanům klidné Vánoce a hodně zdraví v roce
2015.

19. ročník celoroční sportovní soutěže obcí
Ve druhé části VSH proběhlo 5 soutěží:
nohejbal, lukostřelba, cyklistika, střelba ze vzduchovky, plavání
V červnu před letní přestávkou proběhl v Horní Lhotě turnaj v nohejbalu. Vyhrála Velká
Polom před Plesnou. Naše družstvo - Vlastimil Ondruš, Jan Kokeš, Radek Zdražila a Tomáš
Hrubý po snaživém výkonu vybojovalo 6. místo.
První soutěží po letní přestávce byla sportovní lukostřelba. Soutěž proběhla v areálu bývalého
CO ve Velké Polomi. Letos předvedli suverénní výkon střelci Horní Lhoty. Získali prvenství
v družstvech i v jednotlivcích (Zdeněk Mrázek). Naše družstvo-Ľuboš Mada,Kryzstof
Asztemborski, Jaroslav Hanzal a René Kanclíř obsadilo pěkné třetí místo.
4. října proběhl v Plesné cyklistický závod Plesenská stezka. Prvenství tentokrát získali
cyklisté z Vřesiny a v jednotlivcích opětovně Viktor Klos z Horní Lhoty. Naši cyklistéRoman Klapuch, Petr Švrlanský, Antonín Hrubý a Ivan Andraško obsadili 5. místo.
Střelba ze vzduchovky se uskutečnila ve Velké Polomi. Měla hladký průběh a ukázala, jak je
soutěž 10 obcí atraktivní. Zvítězil Josef Marek st. z Velké Polomi. Náš Ivo Lasák obsadil třetí
místo. Suverénně zvítězila Velká Polom. Naši střelci - Ivo Lasák, Ľuboš Mada, Jaroslav
Hanzal a Miroslav Šimko stříleli výborně a získali bronzové 3. místo.
Poslední disciplínou VSH byl plavecký závod na 100 metrů. Byl velmi zajímavý, neboť
rozhodoval o konečném celkovém umístění v tabulce. Nejlépe zabojovala Vřesina. Získala
prvenství v družstvech i v jednotlivcích. Zvítězila opět Michaela Vokounová. Naši plavci –
Petra Dolbová (4.místo), Patrik Holiš (8.místo) a Daniel Proksch (9.místo), podalo skvělý
výkon a vybojovalo stříbrnou medaili. Družstvo Krásného Pole na třetím místě v konečném
hodnocení VSH předběhlo Velkou Polom o jeden bod.

Celkové výsledky 19. ročníku VSH 2014
Obec

Body

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

73
72
71
71
66

Obec
6. Horní Lhota
7. Těškovice
8. Kyjovice
9. Hlubočec
10. Pustá Polom

Body
65
35
35
32
30

Letošní boje o stupně vítězů byly velmi dramatické až do samého
konce. Vítězství nakonec získali sportovci Krásného Pole. Je to jejich
první vítězství v historii VSH. Naše obec vyhrála pouze jednu
disciplínu, a to přespolní běh.
V jednotlivcích máme vítěze v běhu - Matěje Hrubého.
4 místo v soutěži obcí můžeme hodnotit jako dobré, když na první místo nám chyběly pouze
2 body. S třetí Vřesinou máme stejně bodů, ale o jedno vítězství v soutěži méně.
Všem našim sportovcům děkuji za vzornou reprezentaci obce a do nového roku 2015 přeji
mnoho pěkných sportovních zážitků a úspěchů.
Jaroslav Rychlý
organizátor VSH

VSH v roce 2015
Bude se soutěžit ve stejných disciplínách jako letos. Přihlášeno do soutěží je 9 obcí, není jistá
účast Pusté Polomi. Zatím známe 3 termíny soutěží - 17.1.2015 sálová kopaná v naší
tělocvičně. 2.5.2015 přespolní běh v Těškovicích, 4.10.2015 cyklistika v Plesné.
Zájemci o sportovní soutěže přihlaste se, prosím, u Jaroslava Rychlého - mob. 724922149.

Zveme všechny milovníky rychlého hokeje k přátelskému
hokejovému utkání roku, které se uskuteční
20.12.2014 od 16 do 17,30 hod.
v hokejové hale SAREZA – hala č. 1 – na hlavní ploše.
Utkají se , jako každoročně rivalové z Dolní Lhotydružstva TJ SOKOL a SDH Dolní Lhota.

Závěrečné posezení se bude konat v Restauraci Mokřinka.

V pondělí 29. prosince 2014 máte možnost se účastnit veřejného bruslení
pro děti a rodiče, které se skuteční na ledové ploše v BULY ARENĚ
v Kravařích. Bruslení proběhne v době od 10,15 hod. do 11,45 hodin.
Na tuto akci bude přistaven autobus v 9.15 hodin před
hasičskou zbrojnicí u obecního domu.
Rezervace míst u pana Hrubého Tomáše na telefonu
724 181 695 po 19.00 hodině.

23. ledna 2015
24. ledna 2015
30. ledna 2015
30. ledna 2015
6. února 2015
7. února 2015
8. února 2015
14. února 2015
28. února 2015
14. března 2015
21. března 2015

v OD Dolní Lhota Hasičský ples
v KD Čavisov
Farní ples
v OD Dolní Lhota Ples „SSM“
v KD Čavisov
Hasičský ples
v KD ČavisovMyslivecké sdružení Stříbrnice
v OD Dolní Lhota Ples SRPŠ ZŠ
v OD Dolní Lhota Maškarní ples ZŠ
v OD Dolní Lhota
Kozelek
v KD Čavisov
Kozelek
v OD Dolní Lhota Maškarní ples MŠ
v KD Čavisov
Rodinný ples Švidrnochů

I když ještě není konec roku, je nejlepší doba na rozvahu a uvažování co se
událo. Pořádali jsme letos tradiční kulturní akce, jako například Hasičský ples,
Masopustní průvod, Kozelek, Kácení Máje, Pálení čarodějnic a soutěže
v požárním sportu.
Letos také proběhly oslavy 120let založení SDH. V pořádání kulturních akcí určitě chceme
pokračovat a pořádat je i v dalších letech.
O naší mládež se starají Vendula Lazecká, Kristýna Prčíková, Daniel Palička a Martin Kubín.
V letošním roce máme 2 družstva mladších žáků, 1 družstvo starších žáků a od podzimu i
družstvo dorostenek a dorostenců. I letošní rok byl pro naše děti úspěšný. Pravidelně se
zúčastňují okresních kol, Ostravské ligy mládeže, kde se naše družstva umísťují vždy na
předních místech. V naší práci s mládeží není však pouze soutěžní činnost. Věnujeme se také
kulturní stránce. Pravidelně jezdíme na víkendový výlet, společně s dětmi z Muglinova a
zúčastňujeme se akcí pořádaných naším sborem, kde aktivně pomáháme. V letošním roce
jsme uspořádali již druhou Mikulášskou besídku pro děti z celé obce, kde se naši mladí hasiči
aktivně podíleli na přípravě a průběhu celé akce. Jsme rádi, že výchova mládeže přináší
úspěchy a naše „malé“ děti dále pokračují do dorosteneckých kolektivů a doufáme, že si
vychováme dobré nástupce v naší činnosti.
Družstvo mužů se zúčastnilo celkem 36 soutěží, například Moravskoslezské ligy,
Moravskoslezského poháru, Okresního, Okrskového kola a Pohárových soutěží včetně
Dolnolhotské lucerny, kde se umístili na 9. místě z celkového počtu dostavených 43 družstev.
Ze soutěží se celkově na 4 místě umístili 1krát, pátou pozici obhájili 4krát a na 7 místě se
umístili jednou na Moravskoslezské lize v Lubně. K lepším výsledkům nám chyběl vždy jen
malinký krůček a mohli jsme se umísťovat na těch lepších a bodovaných pozicích. Taktéž
letos se soutěžilo v TFA „Železný hasič“ (z anglického "Toughest Firefighter Alive", volně
přeloženo "Nejtvrdší hasič přežívá"), kde se umístil Jan Kokeš v Krásném Poli na 3. místě.
Soutěžní družstvo se zapojilo do sběru elektro-odpadu a šrotu, ze kterého šel výdělek na jejich
soutěžní činnost. Poděkování patří firmám za sponzorské dary, výboru SDH za celkovou
podporu, naší obci a všem, kteří naše družstvo mužů podporovali.
Nedá se opomenout i činnost zásahové jednotky, která zasahovala u mimořádných událostí
celkem 16x, z toho 15x technická pomoc, 1x požár. Technické pomoci můžeme rozdělit na
pomoci obci při čištění komunikací a čištění kanalizací. Další technické pomoci byly při
likvidaci padlých stromů kolem tramvajové tratě a čerpání vody po silných deštích.
Bohumil Kokeš
SDH Dolní Lhota

Hasiči Vám všem přejí spokojné 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 2015?
Ať se nám ve zdraví daří být dobrými lidmi, vstřícnými
sousedy a skutečnými občany naší krásné obce Dolní Lhota.
SDH Dolní Lhota

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

KADEŘNICTVÍ
ANDREA HRUBÁ

Mobil: 605 544 424

PEDIKÚRA, MANIKÚRA, MASÁŽE
RADKA ŠVRLANSKÁ Mobil: 721 325 526
PROVOZOVNA
Malá strana 46, Dolní Lhota

