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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

CO JE POTŘEBA ZAPLATIT: 

 

Poplatek za odvoz odpadů pro rok 2014:   
600,-- Kč/osobu/rok 
Platba v hotovosti, popř. převodem na účet: 23425781/0100     
VS    1340         
SS     číslo popisné 
První část poplatku je splatná do 30. 04. 2014. Veškeré slevy lze 
uplatnit pouze do 30. 04. 2014.  
 
Poplatek za psa pro rok 2014:     
  80,-- Kč/psa 
280,-- Kč/dva psi  
Platba v hotovosti, popř. převodem na účet: 23425781/0100         
VS    1341         
SS     číslo popisné 
Poplatek byl splatný do 31. 03. 2014. 
 
Stočné za 4. kvartál 2013: 
Platba v hotovosti, popř. převodem na účet:  23425781/0100          
VS   2321         
SS   číslo popisné 
Platbu proveďte ihned!! 
 
Stočné za 1. kvartál 2014 se bude vybírat od 23. dubna 2014. 

 

 
Prosíme občany, aby nahlásili na Obecní úřad – p. Przeczkové, 

veškeré změny, týkající se narození dítěte, 
odhlášení  trvalého pobytu apod. 

Děkujeme. 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

OČKOVÁNÍ PSŮ 

 
Pozvánka na očkování psů 

 
Upozorňujeme všechny majitele psů na povinné očkování psů ve stáří 3 měsíců 

a starších, které se bude konat v úterý 29. dubna 2014 podle níže uvedených míst: 

 

      8.00    -     8.25  hod.  točna autobusu 

      8.30    -     8.45  hod.   pod čp. 104 (Sniegoń)  

      8.50    -     9.15  hod.  „Stonávka“ 

      9.20    -     9.35  hod.  „Kamenec“ – zastávka 

      9.40    -   10.15  hod.  u kulturního domu  

 

Každý pes musí být opatřen náhubkem a předveden v doprovodu dospělé osoby. 

Náklady na vakcinaci  ve výši 100,-- Kč hradí majitel. 

Doneste s sebou očkovací průkaz psa !! 

 
 
 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

 

Ve dnech 23. – 24. května 2014 proběhnou volby do Evropského 
parlamentu. Volební místnost bude ve Víceúčelové hale v Komorní Lhotce.  
Upozorňujeme všechny občany, aby si zkontrolovali platnost svých 
občanských průkazů a cestovních pasů.  
Občané mají možnost volit i na voličský průkaz, o který je možno zažádat 
osobně v kanceláři Obecního úřadu v Komorní Lhotce.  
Samotné voličské průkazy se budou vydávat od 08. května 2014 (čtvrtek, 
státní svátek) v době od 08.00 do 16.00 hodin, v tento den bude zajištěna 
služba v kanceláři OÚ.  
 
Občan jiného členského státu, který bude chtít hlasovat na území ČR,  
může požádat o zápis do seznamu voličů do EU nebo o přenesení údajů 
z dodatku stálého seznamu voličů,  v termínu do 13. dubna 2014 (neděle) 
v době od 08.00 do 16.00 hodin, v tento den bude zajištěna služba 
v kanceláři OÚ.  
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

SETKÁNÍ JUBILANTŮ 

Ve pondělí 31. března 2014 proběhlo slavnostní setkání naších jubilantů. Malá oslava se 
konala v kavárně kulturního domu v obci Komorní Lhotka. Všechny zúčastněné přivítala 
předsedkyně sociální komise paní Šárka Przeczková a s blahopřáním se připojil taktéž 
starosta obce. Setkání zpestřilo vystoupení dětí Základní a Mateřské školy v Komorní 
Lhotce. V příjemné atmosféře společně všichni zavzpomínali na svá prožitá léta. Letos 
svá životní jubilea oslavili tito naší spoluobčané: Marie Santariusová, Karel Folwarczny, 
Gűnter Jahns, Zdeněk Kaděra, Jan Krzyžak, František Sikora, Věrka Madecká, Josef 
Urbaník,  Josef Neugebauer, Karel Sniegoň, Marie Straková, Johana Wojnarová, Karel 
Zagora, Karel Sikora, Arnošta Petrová, Helena Molinová, Gertruda Raszková, Emilie 
Zmeltá, Hilda Pražmová, Helena Wajzerová, Eva Warmusová, Ema Hlubková, Vladislav 
Molin, Evald Molin, Miroslav Broda, Aurelie Latochová, Pavel Przeczek, Květoslava 
Kušová, Žofie Klodová, Jan Zagora. Ještě jednou všem jubilantům srdečně blahopřejeme. 
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INFORMACE  NAŠÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
 
 

XIV. ročník festivalu kreslení „ Krajina kolem nás“ 

Obec Komorní Lhotka připravuje společně se ZŠ T.G.Masaryka  

již XIV. ročník mezinárodního festivalu kreslení „ Krajina kolem 

nás“, který se uskuteční v pátek 23.května 2014. 

Akce je  určena  pro žáky- výtvarníky  MOPS a partnerských škol ze slovenského  

Strečna, polského Jaworze a Boronówa. 

Účasníkům budou zaslány podrobné informace společně s pozvánkou v průběhu 

měsíce dubna. 

Gabriela Palarčíková 
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OBECNÍ KNIHOVNA 
 

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 2014   

Březen, již tradičně patří čtení a knihám. Ani letos tomu nebylo jinak. V naši knihovně se 
postupně vystřídaly  všechny třídy naší základní školy. Měli jsem besedu o ilustrátorovi a 
spisovateli Ondřeji Sekorovi, plnili jsme pracovní listy s křížovkami, podívali se na příběh 
o Ferdovi Mravencovi. Nechybělo ani pasování prvňáčků na rytíře a rytířky do řádu 
čtenářského. Na památku dostaly děti pamětní listy, čtenářské pasy, čtenářské deníčky a 
registraci do knihovny na rok zdarma. Knihovnu v březnu navštívily také děti z mateřské 
školy a děti se školní družiny. S děvčaty z 5. třídy docházíme již třetím rokem do místního 
domova důchodců, kde předčítáme seniorům. Momentálně čteme knihu Bloudění 
Dorotky vojandy od Vladimíra Műllera.  

K.Ch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-5- 

SCEAV KOMORNÍ LHOTKA 
 

 Pozvání z SCEAV v Komorní Lhotce 
 

Srdečně Vás zveme na tyto akce: 

18. 4. – Velkopáteční bohoslužby v 8.30 hod. (polské) a v 16.30 hod. (české) 

20. 4. – Velikonoční bohoslužby v 8.30 hod. (společné) 

21. 4. – Seniorátní velikonoční bohoslužby v 8.30 hod. 

  4. 5. – Bohoslužby u příležitosti památky založení kostela v 8.30 hod.  

               a v 15.00 hod. 

18. 5. – Slavnost konfirmace v 8.30 hod. 

23. 5. – „Noc kostelů“ (bohatý program od 18.00 hod. do 24.00 hod.) 

  8. 6. – Přímý přenos bohoslužeb do České televize v 10.00 hod.) 

15. 6. – Sborový den (program od 8.30 hod. do 17.00 hod.) 

 
 
 

Spolek „KLÍČ – KOMORNÍ LHOTKA“ 
 

V lednu letošního roku se změnou Občanského zákoníku, přišla i změna 

v názvu občanského sdružení „Klíč – Komorní Lhotka“, zanikla právní forma 

občanské sdružení, nahradilo ho označení spolek – spolek „KLÍČ – KOMORNÍ LHOTKA“.  

V únoru si členové “Klíče“ volili nový výbor, a to ve složení: předseda spolku: Katarína 

Charbuliaková, místopředseda spolku: Beata Motyková, účetní a pokladní: Romana 

Dyrčíková. K dnešnímu dni má spolek 23 členů.  

V roce 2014 bychom chtěli uspořádat tyto akce: 17. – 18. 5. zájezd na Slovácko, 28. 6. 

Pálení Svatojanských ohňů, 21. 8. Setkání seniorů narozených v Komorní Lhotce, 3., 10., 

17., 24., 31. 10. Taneční pátky – kurzy latinskoamerických tanců, 29. – 30. 11. Vánoční 

výstava. Rádi bychom uspořádali exkurzi do Pivovaru v Nošovicích a automobilky 

Hyundai. 
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HNOJNÍK 
 

Vzkříšení 

 

     Když Ježíš zemřel na kříži, přišli Ježíšovi přátelé, sundali Ježíšovo tělo z kříže a odnesli je do zahrady, která 

byla blízko. Byl v ní hrob. Tam pohřbili Ježíšovo tělo a ke vchodu přivalili veliký kámen. Všude byl klid. V tichu 

se začalo chystat něco, o čem Ježíš mluvil už dávno. Jeho slovo se začalo plnit. „Nepadne-li pšeničné zrno do 

země a neumře, zůstane samo. Když však padne do země a zemře, přinese bohaté plody.“ (srov. J 12,24) 

     Bůh Otec měl Ježíše moc rád. Chtěl, aby žil. Chtěl, aby vstal z mrtvých. A tak se také stalo. Ježíš pro velkou 

lásku Boha k lidem zemřel a vstal z mrtvých. Ukázal nám, že Bůh každému z nás také říká: Mám tě moc rád. 

Chtěl bych, abys žil. Chtěl bych, abys vstal z mrtvých. To je velká věc. Je to, jako když tmu prozáří světlo. Je to 

jako když se smutek promění v radost. Je to jako když strom, který je dávno suchý a mrtvý, zazelená a rozkvete.  

 

 

Strome kříže zelenáš, 

Strome kříže rozkvétáš. 

Ten, kdo zemřel na kmeni, 

čeká na své vzkříšení. 

 

Přijde, přijde den jasný. 

Ženy najdou hrob prázdný. 

Přijde, přijde svítání,  

z hrobu život zachrání. 

 

Láskou smrt Pán přemáhá, 

naději nám tím dává. 

Velký, silný Bože náš,  

bolest a smrt přemáháš.  

   

                       (Franz Kett) 
 
 
      Niewiasty, które w poranek wielkanocny przyniosły olejki do grobu Chrystusa, spotkały tam anioła 
ubranego w białe szaty, który powiedział do nich: Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, który został 
ukrzyżowany? On zmartwychwstał! (Mt 28,5-6) 
  
    W tym momencie również i my, w imieniu Kościoła, przekazujemy Wam tę radosną nowinę:Jezus 
zmartwychwstał! 
 
     Życzymy Wam, aby wiara i moc Zmartwychwstałego zamieszkała w Waszych sercach i w Waszych 
rodzinach. Niech te Święta napełnią nas wszystkich radością i pokojem. Niech staną się siłą do pokonywania 
wszelkich trudności.  
 

 

Radost a naději z proměny nejen o Velikonocích přeje a žehná   

              Mons. Rudolf Sikora,  Římskokatolická farnost Hnojník  
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HNOJNÍK 
 
 

POŘAD BOHOSLUŽEB V DOBĚ VELIKONOČNÍ 
 
12 . 04. 2014    S platností Květné neděle  
Komorní Lhotka      15,30 č 
 
13. 04. 2014    Květná neděle – památka vjezdu Ježíše do Jeruzaléma 

/průvod s ratolestmi/ 
Hnojník                        7,30 p   8,45 č 
Třanovice                  10,00 č 
 
17. 04. 2014    Zelený čtvrtek – Památka  Poslední večeře 
Hnojník                      18,00  č+p 
   
18. 04. 2014    Velký pátek – Umučení Ježíše Krista 
Hnojník  obřady      15,00 č+p 
 
19. 04. 2014    Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 
Hnojník 8,00 Laudy – ranní chvály, po celý den adorace v „Božím Hrobě“ 
Hnojník                      20,00 č+p 
 
20. 04. 2014    Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
Hnojník                        7,30 p 8,45 č 
Třanovice                  10,00 p 
Komorní Lhotka      11,15 p         
 
21. 04. 2014    Pondělí velikonoční 
Hnojník                       7,30 p 8,45 č 
Třanovice                 10,00 č   
  
26. 04. 2014    S platností 2. velikonoční neděle 
Komorní Lhotka    16,30 č 
Třanovice                18,00 č 
 
27. 04. 2014    2. neděle velikonoční - „Božího Milosrdenství“ 
Hnojník                      7,30 p  8,45 č 
                                  
27. 04. 2014     Hnojník 14,00 -17,00 adorační den farnosti 
                                  
               
Příležitost ke svátosti smíření (zpověď) před Velikonocemi: 
Třanovice: sobota 12.04.2014 od 9:00 hod 
Komorní Lhotka: sobota 12.04.2014 od 15 hod 
Hnojník: neděle 13.04.2014 od 14 hod 
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ZAJÍMAVÝ OBČAN KOMORNÍ LHOTKY 
 

            LUMÍR  SVOBODA 

  V loňském prosinci jsme začali vydávat náš LIGOTSKÝ 
miniZPRAVODAJ. Abychom neinformovali pouze o tom, co je 
potřeba zaplatit, přemýšlela jsem o oživení obsahu 
zpravodaje. Vzhledem ke skutečnosti, že již několik let 
pracuji v krásné obci Komorní Lhotka, znám tady spoustu 
zajímavých lidí. Oslovila jsem tedy, jako prvního pana 
Lumíra Svobodu,  který svůj volný čas věnuje mimo jinému 
také charitativní a humanitární pomoci Ukrajině. Ukrajina 
je poslední týdny aktuální téma.  Pan Lumír Svoboda se 
narodil v roce 1950 v Karviné - Loukách. V roce 1973 se 
oženil s Martou Szromkovou a přestěhoval se do Komorní 
Lhotky, má dva syny Marka a Daniela. Pracuje v OKD, a. s., 
jako vedoucí stavební údržby. Je, jak sám říká, milovníkem 
Komorní Lhotky, sběratelem starých pohlednic Komorní 
Lhotky, artefaktů typických pro náš kraj, naší oblast 
Těšínské Slezsko, fotografem, lidovým historikem, 
turistickým průvodcem po naších horách. Tři volební 

období byl členem obecního zastupitelstva. Je členem místního evangelického sboru a 
představenstva Slezské diakonie. 
 

 Věnujete se vlastně charitativní činností spojené s Ukrajinou? O co konkrétně jde? 
     Ano. V 6. měsíci to bude již 20 let. V rámci charitativní činnosti Slezské diakonie nás jako 
dobrovolníky v roce 1995 požádali Ukrajinci z Lvovské církve,  zda-li bychom nemohli nějakým 
způsobem pomoci. V té době již existovala autodoprava Slezské diakonie a my jsme od našich 
partnerů z Německa, dováželi nábytek a oděvy pro vznikající střediska Slezské diakonie.  
     Tehdy jsem byl požádán, zda bych nezajel s humanitární pomocí na Ukrajinu. Moje první jízda 
byla do Lvova. Po půl roce se představitelé České církve bratrské dozvěděli, že je tady někdo, kdo je 
schopný zajet do Lvova. Naložili jsme na auto s přívěsem cca 40m3 oblečení a vyrazili. Tato cesta 
byla pro mě dost stresující, protože týden po cestě do Německa, jsem měl jet do bývalého Ruska. Na  
Ukrajině jsem cítil vřelost ukrajinských lidí, což mě poměrně dost mile překvapilo, rovněž mě 
překvapil velmi špatný stav ukrajinský silnic i ve městech, kde jsme mohli jet maximálně 25 km za 
hodinu. Dnes je to mnohem lepší. Vykládku jsme měli ve starém klášteře, kde měla jejich církev 
zázemí. Byl to klášter, kde se 70 let nic nedělo. Umíte si představit, jak to tam vypadalo. Pak jsem 
navštívil kostel sv. Martina, ve kterém se ve mně něco zlomilo, po tom, co jsem viděl dětský 
sboreček, který tam 2 hodiny trénoval zpěv, který mě velice dojal. Tehdy jsem sám sobě slíbil, že 
alespoň jednou za rok zde přijedu a budu těmto lidem pomáhat.  
     Po dvou měsících se předseda „Společnosti přátel Podkarpatské Rusi“, pan Ludvík Palarčík 
z Třanovic, dozvěděl, že je tady někdo, kdo je schopný zajet na Ukrajinu. Přijel za mnou a dohodli 
jsme se, že tedy pojedu. Za měsíc jsem s humanitární pomocí jel do města Iršava, které se nachází 
na Zakarpatské Ukrajině. Jde o velice chudý „rajón“ (menší než náš kraj, ale větší než náš okres), je 
zde větší chudoba než v rajóně Lvovském. Zde jsem se seznámil s iršavským hejtmanem Štěpanem 
Štěpanovičem Bobikem, který mně pozval k sobě domů a stali se z nás zanedlouho přátelé.  Po 
dvou letech jsme začali vozit humanitární pomoc do Mukačevského, Svaljavského a Ráchovského 
rajónu. Musel jsem se seznámit s jejich legislativou, celními a policejními zvyklostmi. Vědět, jaký 
sortiment máme vozit, museli jsme mít tzv. „prochanie“ – průkazný seznam materiálů, potřebných 
věcí, při vykládkách nám asistovali celníci, policie, hejtman i jeho lidé.  
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ZAJÍMAVÝ OBČAN KOMORNÍ LHOTKY 
 
 

Humanitní pomoc je osvobozena od cla a celních poplatků, proto jsem nějaké „všimné“ (úplatky) 
neposkytoval. V té době u nás vznikali second handy, které byly zásobované věcmi převážně 
z Německa, proto byli lidé na Ukrajině velice překvapení kvalitou a kvantem přivezeného zboží. Za 
měsíc mě čekala další cesta do Iršavy a do Lvova.  
     Od té doby jezdíme na Ukrajinu nejméně 6 x ročně. V roce 1997, 1998 a 2002 byly veliké 
povodně na Zakarpatské Ukrajině. Voda sahala až do výše 5 metrů, byly zničeny celé domy, veškerá 
vybavenost domů, bytů. Byla velká poptávka po nábytku. Začaly se proto konat u nás sběry, 
využívaly se skladové zásoby Slezské diakonie, Charity a ADRY. Uvolnili nám ze svých skladů 500 
židlí, 200 válend, školních lavic a dalšího nábytku. Od té doby jsme vypravovali na Ukrajinu a do 
Rumunska humanitární pomoc 6 x ročně. Asi od roku 2003 jsem se začal více zajímat o logistiku a 
sociální služby.  
     Začali jsme poskytovat informační servis, pro ty, kteří chtěli pomáhat, ale 
nevěděli jak. Tehdy jsme pozvali představitelé Červeného kříže, ADRY, Slezské 
diakonie, Charity, Nehemie, města Českého Těšína a okolních měst a založili jsme 
o. s. s názvem Pomoc Těšínského Slezska - www.pomoctesinskehoslezska.cz – 
našim mottem je: „Pomáháme těm, kteří pomáhají dále“. 
 

 Jak dlouho? 
     Letos v červnu to bude 20 let. 
 

 Co nebo kdo Vás k tomu konkrétně přivedl? Co Vás k tomu vedlo? 
     Musím zde poděkovat mým známým Stanislavu Niemczykovi, Stanislavu Borskému a Ludvíku 
Palarčíkovi, že mě přesvědčili o potřebě mezinárodní pomoci. Když vám děkuje invalida bez nohy, 
který dostal francouzské hole nebo vdova, která dostala po povodních válendu, vidíte smysl tohoto 
poslání. A pak můj slib sám sobě, že budu těmto potřebným lidem pomáhat. 
 

 Co na to Vaše rodina? Okolí? 
     Ze začátku jsem jezdil i se syny Markem a Danielem. V podstatě mám podporu své rodiny, 
manželka vidí smysl v tom, co dělám. 
Co se týče okolí, je potřeba o tom hodně mluvit, aby lidé věděli a měli představu, jaká ta potřeba 
pomoci je.  
     Z Komorní Lhotky jsem oslovil konkrétní lidi, například Ilonu Sniegoňovou, manželé Jiřího a 
Irenu Nogových, Jaroslava Kokotka, kteří se stali na různých úrovních spolupracovníky v nesení 
pomoci potřebným.   
 

 Co to přináší Vám osobně? 
     Myslím si, že člověk vidí svou užitečnost v celém systému pomoci, to znamená, že i pomoc má 
nějaké zásady. Hodně čerpám z biblických zásad; O milostivém Samaritánu,  jak  bylo pomoženo 
vdovám, jak bylo pomoženo skupinám, například malomocným. Je potřeba vědět a znát potřeby 
těchto lidí!!!  Když mi pan Bůh dával sociální cítění s těmito lidmi, tak proč toho nevyužít? Kdo che 
měnit společnost – ten vyučuje. A to je náš cíl.  
     Uspokojení je také v tom, že vidíme smysl pomoci. Na začátku byla nula a k dnešnímu dni vidíme 
jejich pomoc černobylským dětem, start sociálních služeb, vybavení škol a jiné. Je to o použitelnosti 
člověka, a když vyhodnocuji, že na to mám, bylo by špatné své vědomosti a poznání nevyužít a 
nepomoct. Ctím křesťanské hodnoty: právo na život, snesitelné podmínky pro život, pak můžeme 
jít dál k navýšení životního standartu. 
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BADMINTON 

ZAJÍMAVÝ OBČAN KOMORNÍ LHOTKY 
 

 Zajímal by mě Váš názor na momentální dění na Ukrajině? Majdan? Krym? 
     Myslím si, že muselo dojít k občanské neposlušnosti, kdy se obyčejný lid vzbouří proti legálně 
voleným politikům. Ti, kteří jim dali mandát, si mysleli, že se bude pomáhat ukrajinskému lidu, ale 
„oni“ si pomohli maximálně do vlastních kapes. Lid měl už dost zkorumpovaných lidí a politiků.  
Majdan skončil a celé dění se přemístilo na Krym. Krym není o obyčejných lidech, je to strategické 
místo pro ruskou námořní flotilu. Možná mají lidé na Krymu, jak se říká, velké oči, že jim bude 
sneseno modré z nebe, ale Rusko není tak bohaté, aby prioritu vkládalo do Krymu, pokud ano, tak 
to bude na úkor dalších ruských republik.  
 

 Dotýká se Vás to osobně? 
     Ano, dotýká. Není mi jedno, jestli ekonomika jde dolů a v poslední řade ukrajinská hrivna spadla  
o 20%.  Nemají žádný krizový scénář, jako my, když u nás přijde například povodeň. 
 

 Co člověk potřebuje, aby vycestoval na Ukrajinu? 
     Platný pas starý minimálně 90 dnů, zdravotní pojistku a samozřejmě peníze  (celník se může 
zeptat, zda máte na pobyt). 
 

Děkuji Vám za rozhovor, byl velice zajímavý, dost jsem se toho dozvěděla.  
Přeji Vám mnoho zdaru při Vaši záslužné práci. 

 
    

 
 

 

VÍCEÚČELOVÁ  HALA 
 

 

    
           
     

 Víceúčelová hala nově nabízí dvě hřiště  
                       na badminton 
                             Pronájem: 
                    1 hřiště – 150Kč/hod. 
                    2 hřiště – 250Kč/hod. 
 
                           K zapůjčení: 
                    košíčky, rakety, sítě 
 

Objednávky prosíme minimálně den předem  
na tel. č.: 607 248 170 
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PZKO KOMORNÍ LHOTKA 
 

Pracowity rok 
 

Na początku marca odbyło się w ligockim MK PZKO zebranie sprawozdawcze, na którym 
podsumowano działalność Koła  w roku 2013. Z najważniejszych imprez chciałabym 
wymienić tradycyjny bal, smażenie  jajecznicy i  Dzień Dziecka,  turniej w kręgle, 
spotkanie PZKO obdowodu gnojnickiego na Goduli,  brygady przy domku PZKO – w 
ubiegłym roku zakupiono nowe stoły i krzesła do salki, nowe firanki, zreorganizowano 
stare archiwum.  W sierpniu odbyła się bardzo udana wycieczka autobusowa do 
Wrocławia. 
Koło wzięło też udział w Ligockim Jarmarku. 
Jesienią amatorski zespół teatralny  wyćwiczył i wystawił sztukę I. Kraus – Żur „W sieci“. 
Publiczność  tradycyjnie nie zawiodła i  przybyła licznie na przedstawienie naszych 
aktorów. 
Oprócz tego prawidłowo odbywały się zebrania  Zarządu Koła i spotkania towarzyskie a 
w grudniu przybył na spotkanie z dziećmi  Mikołaj. 
Chciałabym  podziękować wszystkim tym, którzy w ubiegłym okresie w jakikolwiek 
sposób pomogli przy organizacji imprez:  Zarządowi, członkom i sympatykom oraz ich 
rodzinom za pracę i poświęcony wolny czas, sponsorom  a także gminie Ligotka 
Kameralna oraz Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska“ w Warszawie za  dary i  dotacje. 
Cieszy też fakt, że współpraca z innymi organizacjami w gminie układa się bardzo 
dobrze. 
A jako, że mamy  marzec, kilka imprez odbyło się już w tym roku. Początek tego roku też 
był pracowity. W styczniu 2014 odbył się kolejny bal PZKO. Chociaż balowiczów było 
trochę mniej, ci, którzy przybyli bawili się świetnie aż do rana. W lutym odbył się turniej 
w kręgle a w marcu  zebranie sprawozdawcze. 
Nasz zespół teatralny staje się znany na naszym terenie. Graliśmy już w Trzanowicach, 
Rychwałdzie, Łomnej, Gnojniku, zespół zagrał gościnnie w Stonawie a 16.3. 2014 w 
Cierlicku – Centrum. Publiczność bardzo dobrze się bawiła i zaproszono nas już na rok 
następny. Chcielibyśmy przygotować  w tym roku nowe przedstawienie, mamy nadzieję, 
ze się uda i  w listopadzie zaprosimy znowu na coś ciekawego.    
 

 Joanna Szpyrc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                              

Foto: archív PZKO 
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LIGOTKA V OBRAZECH - FOTO 
 

Kácení stromu 
V pátek 28. 3.  musel obecní úřad nechat skácet strom. Strom měl ztrouchnivělé a nahnilé 
větve, které ohrožovaly hlavně bezpečnost dětí, bránil řidičům ve výhledu na křižovatku 
jedoucím ze směru od Smilovic, a v neposlední řadě by bránil ve výstavbě chodníku.  
Touto cestou bychom chtěli poděkovat členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří řídili 
silniční dopravu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svodidla 
Z iniciativy starosty naší obce pana Miloslava Hampla začala probíhat výstavba svodidel 
podél říčky Ráztoka ve směru od náměstí po hotel Premiér. Výměnu svodidel 
zabezpečuje Správa silnic Moravskoslezského kraje. 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

Dětské hřiště 
 
 
U cesty naproti DZP se začalo budovat dětské hřiště. 
Zatím se dělají terénní úpravy, časem přibudou 
prolézačky a houpačky pro děti a lavičky. 
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LGOTKA V OBRAZECH - FOTO 
 

Renovace parket v sále kulturního domu 

V pondělí 3. 3. 2014 se začalo s renovací parket v sále kulturního domu. Jistě sami uznáte, 
že náš sál dostává během roku pořádně zabrat. Konají se v něm různé oslavy, plesy, 
kulturně-společenské akce, přednášky, besedy a jiné, a parkety to opravdu už 
potřebovaly. Podlaha se nejdříve celá zbrousila, následovalo napuštění v několika 
vrstvách speciálními oleji a doleštění.        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renovace kuchyně v kulturním domě 

Obecní úřad se rozhodl, také pro malou renovaci kuchyně. V celém prostoru se 
seškrabala stará malba, kuchyň se znova  vymalovala,  vystěhovala se stará a již 
nevyhovující kuchyňská linka, která se nahradila novými nerezovými regály. 
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