DOLNOLHOTSKÝ

zpravodaj
léto 201 3

www.dolni-lhota.cz

Vážení spoluobčané,
V tomto čísle zpravodaje bych vás
chtěl
informovat
zejména
o průběhu výstavby kostela v Dolní
Lhotě. V naší obci se v minulosti
investovalo především do infrastruktury. Výstavba probíhala několik let. Také kostel se nepostaví
za rok ani za dva, na to naše ekonomická situace nestačí. Na tyto
stavby nelze čerpat žádné dotace
ani výhodné úvěry. Vycházíme-li ze
statistik, je v České republice cca
1 0% věřících občanů, v naší obci
je to asi 35% praktikujících katolíků. Je to nezanedbatelná část
spoluobčanů. Kostel je jedním
z mála míst, kde se setkávají
všechny věkové skupiny obyvatel
od novorozeňat až po seniory.
Proto si myslím, že stavba kostela
Panny Marie Karmelské v Dolní
Lhotě je jednou z nejvýznamnějších staveb současnosti a bude sloužit po několik staletí. Kolika
generacím se v životě podaří být
u tak významné události. Nikdy takovou stavbu nepostaví jedinec či

pár nadšenců. Je to dílo nejen
celé obce, ale i farnosti. Bez
pomoci vás všech by nebyla
stavba již v takové fázi, v jaké
se nachází v současnosti. Dokončuje se montáž oken, jež
jsou financována tak, že si jednotlivci nebo celé rodiny okno
tzv. „adoptují“. Tímto způso
bem se po
dařilo prodat
již 21 oken
z celkového
počtu
23.

V
nejbližší
době nás čeká
dokončení
střechy nad lodí
kostela,
fasáda na věži
a její kompletwww.dolni-lhota.cz

ní dokončení. Postup prací
závisí hlavně na finančních
možnostech, proto jsme rádi za
každý obnos, který jsou naši
občané a farníci ochotni věnovat
na tento projekt. Určité finanční
prostředky jsme měli přislíbeny,
ale bohužel se to nepodařilo vinou jistých okolností dotáhnout
do konce. Tyto peníze musel
dárce nakonec proplatit jinému
subjektu. Nicméně i tak budeme
pokračovat dál. K dokončení
stavby, tak aby zde bylo možné
sloužit mše svaté, nám chybí
odhadem 1 ,5 milionu Kč, což
jsou určitě nemalé prostředky.
Přesto pevně věřím, že se nám
podaří dát tuto částku dohromady.
Jaroslav Masař, starosta obce
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věcného břemene pro
realizované přípojky pro
TELEFONICU.
Usnesení č. 134/4/2013
Pro 7
Proti 0
přijato
Usnesení č. 128/4/2013
Pro Zdrželi se 0
Ob.
zast.
schválilo
smlouvu
7
Proti 0
Zdrželi se 0
smlouvě budoucí na zříz.
přijato

se 0

přijato

Ob.zast projednalo závěrečný
účet Aglomerace svazku obcí
Dolní Lhota a bere jej na vědomí.
o

Usnesení č. 142/4/2013
Pro 6
Proti 0 Zdržela se:
A.Plešová přijato

Obecní zastupitelstvo schválilo
věcného břemene, opt.kabel k fy předsedkyni finančního výboru p.
Podravka – Lagris,a.s..
Annu Plešovou.

Na návrh p.Hovězáka byl
program doplněn o projednání
Usnesení č. 143/7/2013
Pro
financování vybavení hasičského Usnesení č. 135/4/2013
Proti 0
5 Proti: Masař Jar. Zdržel se:
vozidla a údržbu veř. prostranství Pro 7
Zdrželi se 0
přijato
Masař D.
přijato
a o návrh paní Plešové o
Ob. zast. schválilo smlouvu o
Obecní zastupitelstvo schválilo p.
námitku proti zápisu
smlouvě
budoucí
–
přípojka
nn
k
Marii Kráčalíkovou členkou
(1 7.1 2.201 2)
finančního výboru.
Usnesení č. 129/4/2013
Pro novostavbě (manž Lapčíkovi)
7
Proti 0
přijato

Zdrželi se 0

Obecní zast. po projednání
vyřazuje usnesení č.
11 8,1 20,1 21 ,1 22,1 23,1 25
a1 26/1 2/201 2,

Usnesení č. 136/4/2013
Pro 7
Proti 0
Zdrželi
se 0
přijato

Usnesení č. 144/4/2013
Pro
7
Proti 0
Zdrželi se 0
přijato

Usnesení č. 139/4/2013
Pro 7
Proti 0
Zdrželi
se 0
přijato

Usnesení č. 146/4/2013
Pro 7
Proti 0
Zdrželi
se 0
přijato

Obecní zastupitelstvo schválilo
zveřejnění záměru prodeje
pozemku p. č. 1 598/3.

Obecní zastupitelstvo schválilo
upravit rozpočtovým opatřením
dofinancování výbavy
Usnesení
č.
137/4/2013
vozidla SDH a akceptovalo
Usnesení č. 130/4/2013
Proti 0
nabídku SDH na údržbu veřejné
Pro 7
Proti 0
Zdrželi Pro 7
Zdrželi se 0
přijato
zeleně křovinořezem.
se 0
přijato
Obecní zastupitelstvo schválilo
Usnesení č. 1 45/4/201 3
Ob. zast. pověřuje starostu
pořízení
doplňku
pro
zřízení
nebylo přijato
zajistit na KÚ ve Val. Kloboukách
Ob. zast schválilo projednání
údaje k pozemkům p. č. 1 480/39 digitalizace kabelové televize.
námitky p. Plešové proti bodu č.
a 1 480/42 a odborný posudek na Usnesení č. 138/4/2013
Pro 7
Proti 0
6 zápisu ze dne 1 7. 1 2. 201 2.
další postup.
Zdrželi
se
0
přijato
Pro 2 Proti: Masař Jar., Mgr.
Do vyřešení problematiky
Obecní zastupitelstvo neschválilo Ulrich, Novák, Masař D.,Vodička
pozemky dle zveřejněného
koupi zařízení od firmy enWOX. Zdrželi se 0
záměru neprodává.
Usnesení č. 131/4/2013
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
přijato

Ob. zast schválilo zveřejnění
záměru prodeje pozemku p. č.
560/1 6 za cenu 200,- Kč/m2.
Usnesení č. 132/4/2013
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
přijato

Ob. Zast. schválilo zveřejnění
záměru prodeje pozemku p. č.
594/1 za cenu 200,-- Kč/m2.
Usnesení č. 133/4/2013
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
přijato

Ob. zast, schválilo zřízení
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Obecní zastupitelstvo vzalo na
vědomí audit obce Dolní Lhota a
schválilo závěrečný účet obce
Dolní Lhota a rozpočtové
opatření č. 1 /201 3.

Usnesení č. 140/4/2013
Pro 7
Proti 0
Zdrželi
se 0
přijato

Obecní zastupitelstvo schválilo
zprávu o hospodaření a výsledek
hospodaření ZŠ Dolní Lhota.
Usnesení č. 141/4/2013
Pro 7
Proti 0
Zdrželi

www.dolni-lhota.cz

Obecní zastupitelstvo schválilo v
rámci bezpečnosti silničního
provozu učinit právní kroky
k uzavření přestupního terminálu
pro autobusovou dopravu do
vyřešení financování opravy.
Mgr. Ulrich Václav
Masař Jaroslav
KRÁSNÉ SLUNEČNÉ LÉTO
PŘEJE VŠEM OBČANŮM
DOLNÍ LHOTY REDAKCE
DOLNOLHOTSKÉHO
ZPRAVODAJE
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Většina z nich našla uplatnění
na Balkáně, zejména v Bulharsku. Slovanská liturgie na našem
zanikla a pozdější pokusy,
bratři přišli na území Velké zejména v době sv. Prokopa,
Moravy, a poněvadž lid jim měly jen krátkodobou platnost.
dobře rozuměl, již po pěti letech Sv. Cyril a Metoděj přinesli do
našich zemí nejen křesťanství,
se země pokřesťanštila.
Papež Mikuláš I. se dos- nýbrž i písmo a základ kultury
lechl o činnosti bratří a povolal je a vzdělanosti.
do Říma. Když roku 867 bratři do 31. prosince 1980 Jan Pavel
Říma dorazili, byl již papež Mi- II. Prohlásil oba světce za
Evropy.
kuláš I. po smrti a přijal je nový spolupatrony
papež Hadrián II. Předložili mu
ke schválení slovanský překlad Václav Ulrich, místostarosta
liturgických knih a papež v
chrámě Santa Marie Maggiore
knihy posvětil a symbolicky položil na oltář. Sv. Metoděje vys- Kromě běžných školních povětil na biskupa – misionáře. vinností školní rok přinesl i raTam Konstantin onemocněl, byl dosti, které jsme si již delší
přijat v Římě do kláštera a přijal dobu přáli.
mnišské jméno Cyril. V Římě V rámci projektu
také 14. února 869 zemřel a byl EU  Peníze školám  Zefek
zde pochován v kostele sv. Kle- tivnění výuky pro kvalitnější
menta.
vzdělávání žáků (reg.č. –
Metoděj se vrátil na CZ.1 .07/1 .4.00/21 361 7) jsme
Velkou Moravu a ještě téhož ro- do naší školy pořídili 2 interakku 869 byl ustanoven arcibisku- tivní tabule a kvalitně vybavili
pem pannonským a moravským. počítačovou učebnu.
Na rozkaz franských biskupů byl Dále jsme uspěli s projektem
později zajat a dva a půl roku nazvaným Přírodní venkovní
žalářován v dnešním Německu. učebna aneb aktivní učení,
Po návratu na Moravu pokřtil kde jsme získali prostředky na
Metoděj vévodu Bořivoje a poslal vybudování zastřešené přírods ním do Čech kněze Pavla, ní učebny v areálu školy, na
který spolu s manželkou vévody, vytvoření stanoviště včel - pro
sv. Ludmilou, vykonal nejvíc prá- rozvoj včelaření a zajištění
ce na pokřesťanštění Čechů. pomůcek pro žáky.
Roku 881 velkomoravský kníže Zároveň jsme nákupem 3 jízdSvatopluk požádal, aby Němec ních kol dokončili projekt
Wiching byl vysvěcen biskupem Na zelenou  bezpečně do
v Nitře, Metoději podřízené školy. V rámci tělesné a dodiecézi. Metoděj byl proti tako- pravní výchovy plánujeme
vému rozhodnutí, Wiching však společné cyklovyjížďky do
byl potvrzen do biskupského blízkého i vzdálenějšího okolí
úřadu. Po Metodějovi smrti 6. pod vedením vyškoleného indubna 885 byli Metodějovi žáci struktora.
vyhnáni z Velkomoravské říše.
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Konstantin ještě doma v Soluni
sestavil pro Slovany abecedu a
do slovanského jazyka přeložil
některé části Bible. V roce 863

je
úzce spjata s historií Velké Moravy, prvního státního útvaru západních Slovanů. Tento stát
tvrdě bojoval od samého začátku
o svou existenci, zejména proti
Franské říši. Frankové pořádali
proti Velké Moravě a jejímu vládci Rostislavovi válečné nájezdy a
ničili pohraniční oblasti. Zároveň
posílali bavorské a jiné německé
kněze, aby na území Velké Moravy současně s šířením
křesťanských ideálů vnitřně rozkládali politickou ideologii knížete
Rostislava. Ten se rozhodl vymanit zemi z vlivu germánských
biskupů a založit na svém území
nezávislé biskupství. Roku 860
vyslal k papeži Mikuláši I. poselství, které se vrátilo s negativním výsledkem. Rostislav se
proto obrátil na byzantského
císaře Michala III. a konstantinopolského patriarchu a požádal je
o vyslání misionářů znalých slovanského jazyka. Michal III.
poslal na Moravu učeného kněze
Konstantina, řečeného filozof, a
jeho bratra, opata Metoděje.
Misie sv. Cyrila a Metoděje
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Skládka u Dolní Lhoty, na
kterou byl sediment z Lu
hačovické přehrady depo
nován a na niž měla být
převezena i jeho zbývající
část z polí firmou Rovina,
začala koncem května
ujíždět.
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nělých zemin v podloží paty
skládky v mocnosti 3 – 3,5 m,
jež se vytlačily do předpolí
skládky a způsobily lokální
porušení stability násypu. Deformace se pak kaskádovitě
šířila od čela skládky směrem
vzhůru. Tomuto předpokladu
odpovídá jak morfologie sesuvu, tak výsledky provedených
průzkumných sond v předpolí
sesuvu.

Starosta obce Jaroslav Masař
informuje dle vyjádření autori
zovaného inženýra pro geo Koncept metody stabilizace
techniku, Ing. Jiřího Boušky svahu:
Prvotní opatření zahrnovaly
takto:

materiálem, v půdorysu celé
projektované hráze.
Před zahájením výkopů pro
základ hráze bylo nutné provedení odvodňovací drenáže
v louce pod projektovanou
hrází, pro odvedení mělkých
podzemních vod z místa stavby hráze.
Následně bylo provedeno odkopání hlín na bocích údolí
pro zavázání hráze a pokračování v sypání a hutnění
nadzemní části hráze. V další
fázi budou provedeny drenáže
v čele sesuvu k odvodnění
skládky. Po dokončení budou
navržená sanační opatření
překryta původní zeminou a
pozemky bude možné i nadále
zemědělsky využívat.

zřízení dočasných záchytných
příkopů pro odklonění dešťoÚdaje o sesuvu:
Koncem měsíce května 201 3 vých vod z polí mimo sesuv a
se vytvořil sesuv v patě a těle- současně odtěžení části náse rekultivované skládky Kří- sypů ve střední a horní části
ba, která je situovaná sesuvu na dočasné mezidepov terénní depresi západně od nie v okolí stávající skládky.
obce Dolní Lhota, nad výrob- Na základě informací o skladním areálem firmy Podravka. bě tělesa skládky, rychlosti poNeprodleně po vzniku sesuvu sunu a geologickém složení
byl zahájen jeho geotechnický terénu v předpolí skládky je
monitoring
geodetickým reálné zastavení sesuvu poměřením pohybů svahu. Nás- mocí zemní hráze, situované
ledně byl dne 29.5.201 3 pro- na konci úzkého údolí v předveden geologický průzkum polí sesuvu.
TESTOVÁNÍ
podloží v předpolí sesuvu pro Vzhledem k výskytu měkkých
V ZŠ DOLNÍ LHOTA
účely návrhu stabilizace sva- plastických jílů v místě plánohu, který provedl autorizovaný vané hráze bylo nejprve nezprovedení
jejich Celostátního testování ČŠI
inženýr pro geotechniku, bytné
odtěžení až po úroveň tuhých se letos povinně zúčastnili
Ing. Jiří Bouška.
Pravděpodobnou příčinou se- jílovitých štěrků a jejich všichni žáci 5. ročníků.
suvu je nízká únosnost zvod- nahrazení hrubým kamenitým ZŠ Dolní Lhota dosáhla
výsledků nad celostátním
průměrem, a to i v konkurenci škol z Prahy a velkých
měst.
Víte že, před sto lety v roce 1 91 3
Ukazuje se, že rodinně vepostihla naši obec velká voda. Nejdříve dne 25. července přišla
dené venkovské školy mezi
silná bouřka, která následně způsobila záplavy. Další vlna velké
něž ZŠ Dolní Lhota patří jsou
vody poté dorazila dne 17. srpna. Nápomocni lidem v této
nezáviděníhodné situaci byli hasiči. Starostou a jednatelem
dobrovolníků v Dolní Lhotě byl pan Antonín Masař – obchodník,
náčelníkem pan Josef Kužela – krejčí, podnáčelníkem Hynek
Kolařík, četaři František Maňas a Jan Máčala.
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rovnocennou alternativou
velkých městských škol,
přispívají k životu a rozvoji
obce.
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našich dobrovolníků na této záslužné činnosti a její výsledek není
S příchodem jara se kromě probou- dosud znám.
událost
roku
zející přírody zvyšuje i aktivita ha- Nejvýznamnější
z
našeho
pohledu
je
konání
oslavy
sičů. Proběhla kontrola zásahové
techniky po zimním období, doplnili svatého Floriána v neděli 19.
jsme soutěžní družstvo žen a za- května, kdy byla v kostele v HL
sloužena hrubá mše svatá za haložili družstvo žáků.
27. dubna se konala jubilejní XX. siče z hornolhotské farnosti, po
Mezinárodní hasičská pouť na které následovalo žehnání našeho
Svatém Hostýně. Bylo zaregistro- hasičského dopravního automobilu
váno 1 21 sborů se 1 05 prapory. Volkswagen Crafter. Jedná se o hisMezinárodní punc události dodaly toricky první nové vozidlo, které
sbory, které sem dorazily z blízkého místní jednotka Sboru dobrovolných
Slovenska a Polska, ale i_ Chor- hasičů dostala k dispozici. Pořízeno
vatska. Přítomné pozdravil starosta bylo díky dotaci Zlínského kraje a
SH ČMS Ing. Karel Richter a další z rozpočtu obce DL. Speciální vehosté. Ani letos nechyběl senátor stavbu pro uložení hasičské techniJiří Čunek. Mši svatou celebroval ky provedl pan Švirák v autoservisu
arcibiskup olomoucký a metropolita v Horní Lidči. Na dokončení růzmoravský Mons. Jan Graubner. ných vychytávek získaných průmysPřed bazilikou ke mně přistoupil pán lovou špionáží se značnou měrou
ze Slovenska a s užaslým pohle- podíleli i členové jednotky.
dem do plné baziliky a na další davy Mši svatou i žehnání auta doprováúčastníků venku povídá: „ Jsem zde zela dechová hudba Lhoťanka. Poté
poprvé, a kdybych neviděl, nevěřil se účastníci oslav přesunuli do
bych, že jde hasičská akce tohoto bývalé hospody U Hlaviců, kde je
druhu v takovém rozměru zorgani- čekal slavnostní oběd a neformální
zovat“. Nepřímo tak vyslovil uznání, posezení. Vzácným hostem byl P.
které si pořadatelé - hasiči IX. okrs- Kryštof Klat, který se živě zajímal
o práci členů ve sboru a technickém
ku OSH Zlín, zcela jistě zaslouží.
5. května se na Maleniskách vybavení jednotky. Prohlédl si
v Provodově konala XIX. Hasičs garáž, zasedací místnost, poháry a
ká pouť. K poutnímu kostelu Panny ocenění práce, které sbor dostal
Marie Sněžné přivedlo procesí za
z parkoviště pod Malenisky 1 41 re- pogistrovaných, uniformovaných ha- moc
sičů z 22 sborů s 1 0 prapory. při
Událost má spíše regionální charak- odter. Letos byl navíc program oboha- straň
cen o žehnání hasičského speciálu, ování
cisternové automobilové stříkačky násCAS 32 TATRA 1 48, která bude jistě ledků
dobře sloužit hasičům v Provodově po
pok ochraně majetku svých bližních.
15. května jsme byli nápomocni vodpři organizování sbírky 17. Květi ních.
nový den. Sbírku pořádá Liga proti
rakovině Praha. Byla to již 4. účast
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se utkala naše
družstva mužů, žen a žáků na
soutěži XIV. okrsku v požárním
sportu v HL. Muži soutěžili
v požárním útoku a štafetě na
4x1 00 m s překážkami. Ve štafetě
obsadili v silné konkurenci mladších
závodníků 3. místo. V požárním
útoku se jim moc nevedlo. Rozpojení útočného vedení na rozdělovači
zapříčinilo velkou časovou ztrátu a
tak 7. místo v této disciplíně je
zklamáním. Součet bodů v obou
disciplínách stačil na celkovou 5.
příčku. Přebor jednotlivců v běhu na
1 00 m s překážkami byl kvůli
poruše elektronické časomíry
zrušen.Ženy a žáky prověřil požární
útok. V obou případech to skončilo
nezdarem. Ale nic se neděje. Sportovní sezóna teprve začíná. Děvčata mají možnost složit reparát na
okresní soutěži 22. června v Bře
zové a žáci na některé z letních
pohárových soutěží.
Druhý den po soutěži se v kostele
v HL konala slavnost Božího těla,
které se spolu s kolegy z HL a
Sehradic již léta tradičně účastníme.
Hasiči zde mají své předem určené
místo.
Jménem hasičů přeji všem krásné
slunečné léto.
Josef Hubáček
V sobotu 1. června
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Děti, děti pojďte sem, do kola
se sesednem, za ruce se
uchopíme, vzájemně se poz
dravíme, popřejem si, ať máme
dneska hezký den.

Tak nějak začíná den v mateřské
škole Dolní Lhota, která je detašovaným pracovištěm Mateřské školy Horn í Lhota, kde je
ředitelství těchto škol.
Mateřská škola je tedy dvoutřídní, s kapacitou 50 dětí. Obě třídy
jsou věkově smíšené.
Vzdělávací činnost je pro obě
třídy stejná. Společným zákla- Zúčastníme se závodů v plavání
dem je ŠVP „Barevný „ Luhačovický Plaváček “.
svět s pastelkami“. Snahou učit- Závodí se v šesti disciplínách
elek mateřské školy je využívat (sbírání předmětů, lovení předdětské zvídavosti a potřeby mětů, splývání na břiše, podplouobjevovat. Cílem všech je vyt- vání kruhů, běh přes most, skok
vořit školu plnou pohody a do vody) a oceněni jsou 3 nesmíchu, která připraví děti jlepší jednotlivci a 3 nejlepší týmy. A tady se musíme pochválit,
k dalšímu vzdělávání.
Kromě tohoto vzdělávacího pro- v závodech loňského roku naše
gramu jsou pro děti chystány růz- mateřská škola obsadila krásné
né aktivity: divadla, kina,
návštěva 1. třídy ZŠ, muzea či
knihovny,
mikulášské
i vánoční nadílky, karnevaly,
dětské dny apod. S dětmi jsou

domácí a hospodářská zvířata.
A to nejlepší na konec, na co se
celý rok nejvíce děti těší, je no
cování v mateřské škole, kde
zažijí spoustu dobrodružství a
také se zde rozloučíme s naši
mi předškoláky.

No a školní rok je ten tam, ale
pro toho, kdo má ještě chuť na
přídavek nebo ho nemá o letních
prázdninách kdo hlídat, bude

připravovány i kulturní programy,
např. besídky nebo pásmo
k příležitosti vítání nových
občánků obce.
Děti též už několik let jezdí na
výuku plavání, kterou absolvují
v Městských lázních Luhačovice.Tato aktivita se dětem velmi
líbí a za dobu 1 0 lekcí, doba
trvání každoročního výcviku, zvládnou kromě jednotlivých pohymateřská škola otevřena prvních
bů, také plaveckou souhru a jsou 3. místo.
na nejlepší cestě stát se postup- Dále nás ve školce navštíví kou- čtrnáct dnů v měsíci červenci.
zelník se svými triky. Pojedeme
ně plavci.
A co nás ještě čeká do konce se podívat na ekofarmu Pe Kolektiv MŠ
trůvka, abychom si zopakovaly
školního roku?
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Druhou květnovou sobotu patřilo
hřiště v Dolní Lhotě těm nejmenším fotbalovým talentům.
Turnaje přípravek ročníku 2004 a
mladších se zúčastnilo 6 celků -

Slavičín, Štípa, Zlín, Březnice,
Brumov a domácí Kanonýři. Přestože v průběhu dopoledne začalo vydatně pršet, turnaj, ve
kterém se nehrálo na body, ale
pouze na góly, se po domluvě se
všemi týmy dohrál. Jedním
z nečekaných hostů byl hokejový
vícemistr ze Zlína Petr Leška, jehož syn hrál za FC Fastav Zlín.

léto 2013
V jednotlivých sestavách jsme
mohli sledovat opravdu talentované a šikovné mladé naděje.
V turnaji se nakonec branka hlavou nepodařila vstřelit žádnému
týmu, ale i tak jsme byli svědky
krásných gólů. Z vítězství se nakonec radoval Slavičín, který
nastřílel 23 branek. Dolnolhotští
Kanonýři obsadili páté místo
za 11 vstřelených gólů.
Sestava Kanonýrů:

Dynka - Masař, Jurák, Juráková,
Máčala, Tesař, Šuráň, Kužela,
Honza, Tarabus, Trčka
Celý článek a kompletní fotogalerie z turnaje
na http://fotbal.dolnilhota.cz/
Autor: David Máčala, Přemysl
Doruška Foto: David Máčala

Svou premiéru v dolnolhotském
dresu si odbyl na letním turnaji v
Sehradicích. Zde také kývl na
nabídku
hrát nadcházející
sezonu okresní přebor za Dolní
Lhotu. "Líbil se mi cíl, který si
Lhota dala v této sezóně",
prozradil jeden z důvodů
přestupu do Dolní Lhoty Miroslav
Pastorek. Slovenský záložník,
který je momentálně nejlepším
střelcem v týmu se rozpovídal Autor: David Máčala, Foto: David Máčala
nejen o své střelecké aktivitě, ale
také o cílech Dolní Lhoty v
nadcházejících zápasech.
AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY, TABULKY, STATISTIKY A FOTOGALERIE
Exkluzivní
rozhovor
se ZE ZÁPASŮ
záložníkem
Dolní
Lhoty TJ DOLNÍ LHOTA NA http://fotbal.dolnilhota.cz/
Miroslavem Pastorkem na
http://fotbal.dolnilhota.cz/
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Letos jsme toto nocování
v knihovně absolvovali již podruhé. Kolem šesté odpoledne
jsme se začali scházet v místní
knihovně. Po celý večer jsme
s dětmi hráli hry, které jsme prokládali čtením. Téma her jsme
určili "vesmír", a tak povídání bylo o planetách a celé sluneční
soustavě. K našemu překvapení
děti již spoustu informací o vesmíru znaly. Navečer si děti samy
připravily svoji večeři, vyčistily
zoubky a hurá spát.
Někteří již z loňska věděly "do
čeho jdou", takže žádné obavy
z nadcházející noci v neznámém
prostředí se nekonaly. Naopak,
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od osmé hodiny jsme byly
neustále opakovaně tázány, kdy
už konečně půjdou spát, všichni
se těšili na pro ně neobvyklé
spacáky a karimatky. Protože se
letos tohoto spaní zúčastnili
i školáci, pohádku na spaní nám
přečetli oni. Nemohli jsme
vynechat ani svícení si baterkami a před půlnocí už konečně
všechno utichlo. V noci se
ozývalo pouze pravidelné oddychování a neustálé šustění
spacáků obracejících se dětí.
Děli byly naprosto úžasné, myslím, že všichni jsme si tuto společnou akci náramně užili a už
se těšíme zase na příští rok.

Do křížovky zapiš hlavní
města těchto evropských
zemí:
Vodorovně: 2 Portugalsko,
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Španělsko, 8 Finsko, 9
Holandsko,
1 0 Česká Republika
Svisle: 1 Norsko, 3 Švédsko, 4
Belgie, 5 Slovensko, 7 Irsko

Za KRPŠ Monika Barcuchová
I když venku pěkně lije
Před deštěm nás skvěle skryje.
Když musíme do vedřin
Poskytne nám bezva stín.
Co je to? /odpověď je v bludišti/

DALŠÍ ČÍSLO ZPRAVODAJE DL
VYJDE V ZÁŘÍ.
UZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKŮ: 5.9.2013
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