
 

 

PŘIPRAVUJEME A ZVEME: 
 

 
Vítání nového roku 
Zveme všechny občany a návštěvníky obce 
na tradiční silvestrovské setkání k vítání nového roku na náměstí. 
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Vážení občané, chceme se vrátit k vydávání malého zpravodaje 

„LIGOTSKÝ MINIZPRAVODAJ“, ve kterém Vám budeme přibližovat 

dění v obci, připravované akce a aktuality od nás ze vsi . 

Dnes se Vám do rukou dostává první číslo. 

Zpravodaj bude vždy vložen do zpravodaje Stonávka.  

Budeme rádi, pokud se i Vy stanete přispívateli tohoto zpravodaje.  

Své příspěvky o připravovaných akcích, setkáních, výročích, historii, 

 fotografie a podobně můžete zasílat na e-mail:  

knihovna@komorni-lhotka.cz, 

nebo osobně odevzdat v Obecní knihovně. 

mailto:knihovna@komorni-lhotka.cz


 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

 

UPOZORNĚNÍ O UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU 
Ve dnech 23. 12. a 31. 12. 2013 bude obecní úřad uzavřen!!! 

V pátek 27. 12. 2013 budou úřední hodiny prodlouženy do 15.00 hodin. 

Veškeré platby v hotovosti je možno provést do 30. 12. 2013 

do 15.30 hodin v kanceláři OÚ!!! 

 
 

Výsledky  obecní ankety pro občany Komorní Lhotky 
 
Během parlamentních voleb letos v říjnu, měli naši občané možnost vyplnit anketu, týkající 
se plánovaných oprav a investic v naší obci pro následující léta. Na posledním zasedání 
zastupitelstva obce se s výsledky seznámili zastupitelé, a níže uvádíme pět prioritních oprav 
a investic, o které byl mezi občany největší zájem: 

1. Rekonstrukce náměstí (obměna zeleně, nový povrch, parkovací plochy, nová 
zastávka autobusu) 

2. Výstavba dětského hřiště v lokalitě za Mateřskou školou 
3. Zimní sporty (lyžařský vlek) 
4. Výstavba víceúčelového hřiště (tenis, volejbal, basketbal, malá kopaná) v centru 

obce 
5. Oprava místní komunikace směrem na Horní Tošanovice (od křižovatky u 

evangelického kostela po značku konec obce) 
 

Anketu vyplnilo 242 občanů a touto cestou Zastupitelstvo obce děkuje všem, kteří anketu 
vyplnili.  K jednotlivým bodům se bude přistupovat dle výsledků ankety a finančních 
možností obce.  
 
 

         Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na volně pobíhající psy a následné      
         znečišťování okolí cest, chodníků a veřejných prostranství připomínáme, 
         že platí Obecně závazná vyhláška obce Komorní Lhotka č. 2/2010, 
         kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství  
         v obci Komorní Lhotka a vymezují se prostory pro volné pobíhání psů,  
         ze které uvádíme výňatek: 
 

Čl. 3 
Povinnosti fyzických osob 

 
V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete 
odstraní neprodleně toto znečištění fyzická osoba, která má zvíře v dané chvíli ve 
své péči. 

 

PŘIPRAVUJEME A ZVEME 
 

 
KOLEDOVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU 
13. 12. 2013 v 17:30, NÁMĚSTÍ V KOMORNÍ LHOTCE  
 
Zastavte se na chvilku v tom vánočním shonu  
a přijďte si poslechnout,  
nebo i zazpívat koledy na náměstí k vánočnímu stromku,  
ochutnat cukroví a dát si horký čaj. Těšíme se na Vás! 
Akci připravují mladí ze Slezské církve evangelické a.v. v Komorní Lhotce. 
V případě deště se akce přesouvá do evangelického kostela. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA  
PROŠLA LETOS ROZSÁHLOU REKONSTRUKCÍ 

 

O rozsáhlé rekonstrukci základní 
školy, spočívající ve výměně oken 
a zateplení, jsme Vás již 
informovali v minulém čísle 
Stonávky. V tomto zpravodaji se 
k ní vracíme básní kolektivu 
příznivců ZŠ Komorní Lhotka. 
V průběhu listopadu byly práce 
završeny kompletní rekonstrukcí 
kotelen a otopné soustavy. 
V  rámci této rekonstrukce byly 
vyměněny kotle za modernější a 
úspornější a služební byt byl napojen na vlastní kotel. Hodnota této rekonstrukce je 283 
tisíc Kč a obec Komorní Lhotka ji hradila ze svého rozpočtu.   
 
 
Já, škola 
 

Byla jsem 83 –letá babička, 
která vypadala na svůj věk, 
upadala mi kondička, 
ne každý by to řek´. 
Dřevěná okna profukovala 
a nejen děcka se klepala. 
Stará „pucuvka“ měla hluboké vrásky 
a byla šedá jako babiččiny vlásky. 
Nejhůř dopadl, chudák, oprýskaný sokl - 
ničily ho děravé okapy a občas se podepsal i čokl. 
V mém věku už kosmetika nepomůže, 
zřizovatel na mne poslal statné muže. 
Proběhla operace plastická, 
tu provedla stavební společnost „ Beskydská“. 
Po celou dobu  proměny  dával na mne pozor 
skvělý, odborný, stavební dozor. 
Znovu se cítím jako mladice, za to všem děkuji velice. 
Za novou barvu, okna, dveře, fasádu, 
zateplení zespodu, zepředu i zezadu. 
Za nový sokl, okapy i úžasné červené cihličky, 
budu tady pro všechny "ligotské" dětičky. 
 
 

kolektiv příznivců ZŠ Komorní Lhotka 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

Svoz odpadu v obci: 
Liché týdny   -      horní část obce (pátek)   
Sudé týdny   -      dolní část obce (pátek) 

- směr bylinné lázničky a katolický kostel (úterý) 
Občané a podnikatelé přistaví popel. Nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené 
místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 06.00 hod. 
ráno. 
 

Svoz separovaného odpadu – modré a žluté pytle – 2014 (vždy středa): 
05. února 
19. března 
 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů (sobota): 
31. května  
08.00 – 08.45   Komorní Lhotka, autobusová zastávka „Kamenec“ 
09.00 – 09.45   Komorní Lhotka, náměstí 
10.00 – 10.45    Komorní Lhotka, točna autobusů 
 

 

Provozní doba v OBECNÍ KNIHOVNĚ  a  VÍCEÚČELOVÉ HALE během vánočních svátků: 
 

Obecní knihovna bude od 16. 12. do 3. 1. 2014 UZAVŘENA!!! 
Od 6. 1. 2014 bude opět normální provoz 

 

Víceúčelová hala: 
23., 24., 25., 26., 31. 12. 2013 a 1. 1. 2014 bude hala uzavřena! 

27., 28., 29., 30. 12. 21013 na telefonickou objednávku. 
 

 
 

Příjemné prožití vánočních svátků, 
v novém roce 2014, hodně dnů naplněných radostí 

a štěstím Vám z celého srdce přeje 
                                  Miloslav Hampel  

                                  starosta obce  
                             a celý kolektiv pracovníků Obecního úřadu 

        Pf 2014                                                                                                     



 

 

SETKÁNÍ JUBILANTŮ 
 
Stejně, jako poslední 4 roky, i letos jsme 
uspořádali slavnostní setkání našich 
jubilantů. Tato akce je rozdělena na dva 
termíny, s oslavenci z prvního pololetí roku 
jsme se setkali 26. března, s jubilanty 
z druhé poloviny roku 26. září. Myslíme si, že 
jde o velice pěknou tradici. Naši senioři – 
jubilanti se setkají například se svými 
vrstevníky, které dlouho neviděli. Obec 
Komorní Lhotka vždy zajistí pohoštění. Děti 
ze základní a mateřské školy T. G. Masaryka 
našim oslavencům poblahopřáli písničkami 

a básničkami. V příjemné atmosféře si 
společně všichni zavzpomínali na svá 
prožitá léta. Letos svá životní jubilea oslavili 
tito naší spoluobčané: Brych Jan, Drabina 
Rudolf, Foltman Josef, Foltmanová Ludmila, 
Gryczová Helena, Chrascinová Vanda, 
Kavulok Pavel, Krzyžáková Eva, Lančová 
Vlasta, Moldrzyk Vilém, Niemiec Jan, Novák 
Bronislav, Nováček Václav, Nováková 
Marta, Pajurková Anna, Papiež Jan, Reiss 
Verner, Sabela Harry, Sameljaková 
Bronislava, Stachovcová Marie, Svrčinová 
Anna, Sýkorová Herta, Škodová Helena, 
Urbaniec Jiří, Valachová Helena, Valachovič Eduard, Vavrošová Helena, Vojkuvka František,  
Walachová Marie, Weiss Gerhard, Wojnar Jan, Wojtyna Leo, Wolná Viktorie, Zagora Jiří,  
Zelinová Helena. Ještě jednou všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VÍTÁNÍ OBČANKŮ 
 
Od roku 2010 pořádáme pravidelně jednou za rok vítání nových občánků. Stejně tomu 
bylo i letos. Ve čtvrtek 10. 10. 2013 starosta obce Miloslav Hampel přivítal 11 nových 
občánků – Bonczekovou Kláru, Czernika Michala, Kaletovou Annu, Majtánika Ondřeje, 
Měsícovou Nikol,  Molinovou Sáru, Nováka Filipa, Nováka Tobiase, Paldusovou Zitu, 
Stryjovou Terezu, Szczeponiecovou Annu. Vítání se tradičně uskutečnilo za účasti nejen 
maminek a tatínků, ale také babiček, dědečků a sourozenců dětí. Vítání občánků bylo 
zpestřeno vystoupením žáků ze ZŠ a MŠ T. G. Masaryka v Komorní Lhotce. Děti dostaly 
pamětní listy a upomínkové předměty. Naším novým malým občánkům i jejich rodinám 
přejeme hlavně spoustu zdravíčka a ať se jim v naší malebné podhorské vesničce líbí. 

 

 
 

Foto Karel Pryczek 

PODZIMNÍ DIVADLO PZKO 
 

V sobotu 9. Listopadu 2013 pořádalo MK PZKO další divadelní odpoledne. 

Letos se nám naší milí amatérští herci představili ve hře „ W sieci“ od autorky 

Izabely. Kraus – Żur. Jako obvykle předvedly neskonale dobré divadelní 

výkony. V další části listopadového odpoledne předvedli bratři Molinové ze 

Stříteže úchvatnou hru na klavír, a také to že jsou „mistři slova“.  

 


