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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

CO JE POTŘEBA IHNED ZAPLATIT:  
 

o Nedoplatky poplatku za odpad 2013 

o Poplatek za odpad na rok 2014 (600,-kč/os) 

o Stočné za IV.kvartál 2013 + I.kvartál 2014 

o Poplatek za psa pro rok 2014 

 

Platby lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka nebo 

prostřednictvím internetového bankovnictví na č. účet: 23425781/0100:     
VS (stočné) :    2321  SS: číslo domu 
VS (odpad):     1340   SS: číslo domu 
VS (pes):           1341  SS: číslo domu 
 
 
 
SVOZ MODRÝCH A ŽLUTÝCH PYTLŮ (PAPÍR A PLASTY): 
11.6., 23.7., 3.9., 15.10., 26.11. 
 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU: 
31.5., 25.10. 
 

 

NERUŠME SOUSEDY O NEDĚLÍCH A SVÁTCÍCH HLUKEM 

Prosíme všechny majitele rodinných domů a rekreačních objektů, aby se o nedělích, 
státních a ostatních svátcích zdrželi veškerých činností spojených s užíváním strojů, 
přístrojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, motorových pil, 
křovinořezů, cirkulárek apod. 

 
UPOZORNĚNÍ POLICIE HNOJNÍK 

Policie Hnojník upozorňuje občany Komorní Lhotky, že se v poslední době zvýšil 
počet krádeží ze zahrad rodinných domů a rekreačních objektů. V případě, že na 
svém pozemku nebo okolí zaznamenáte výskyt podezřelých osob, ohlaste to 
neprodleně na telefonní číslo policejní stanice obvodní oddělení Hnojník           
974 732 741, 725 516 507 nebo na čísle 158. 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 52.ZASEDÁNÍ DNE 13.5. 2014  MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

 záměr opravy některých místních komunikací recyklátem získaným z Třince 

 dodavatele na stavbu dětského hřiště, byla vybrána firma   

 GERLICH ODRY s.r.o. 

 dodavatele na veřejné osvětlení od křižovatky do Odnohy k penzionu Zátiší, 

byla vybrána firma Technické služby Frýdek-Místek 

 dodavatele na výměnu oken a dveří v obřadní síni na hřbitově, byla vybrána 

firma Avantgarde 

 výběrovou komisi na zakoupení staršího vozidla SDH. Předpokládané 

dodání vozidla je měsíc červen 

 žádosti o dotace z rozpočtu obce na rok 2014, pro který byly vyčleněny 

prostředky v celkové výši 50 000 Kč. Bohužel jsme nebyli schopni uspokojit 

všechny žadatele na 100%, ale i přesto věříme, že níže uvedené finanční 

prostředky pomohou alespop částečně financovat kulturní, sportovní a jiné 

aktivity v naší obci   

ŽADATEL  PROJEKT      VÝŠE ŽÁDANÉ  DOT.      SCHVÁL. DOT. 

Antrax Ligotka  Antrax Ligotka        10 500Kč     8 000Kč 

 

SRPDŠ při ZŠ KL  Piráti z Karibiku           4 000Kč     4 000Kč 

 

ZO ČZS K. Lhotka Vzdělávací zájezd         5 600Kč     5 600Kč 
  
SCEAV K.Lhotka Rodinný den        10 000Kč     8 000Kč 
 
PZKO K.Lhotka  Cestování za poznáním         7 000Kč     7 000Kč 
 
Spolek KLÍČ  Klíč otevírá dveře   

ke kulturnímu  
   a společenskému 

životu v obci             10 000Kč     9 400Kč 
 
SSK K.Lhotka  Stonávka CUP 2014       12 000Kč     8 000Kč
  



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

PODĚKOVÁNÍ ZA DLOUHOLETOU PRÁCI 

Vedení obce touto cestou děkuje paní Bronislavě Majerové za její 
obětavou práci, kterou ve své funkci účetní na obecním úřadě svědomitě  
vykonávala.  
 
Přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody. 
 

Současně bychom vás rádi informovali, že novou účetní OÚ je paní Marcela 
Wursztová a na pozici administrativní a spisový pracovník byla po výběrovém 
řízení přijata paní Hana Fujtíková. 
 

 

POMOC NAŠICH HASIČŮ PŘI KVĚTNOVÉ  VELKÉ VODĚ  

Během vydatných dešťů, které v květnu potrápily naši obec, jsme se mohli 

opět přesvědčit o tom, jak může být voda nebezpečná. Nebýt práce 

dobrovolných hasičů, kteří za nelehkých podmínek pomáhali občanům 

s odčerpáváním vody ze sklepů domů a čistili koryta rozvodněných 

vodních toků od nebezpečných naplavenin, jistě by vše nedopadlo bez 

následků.  

Ceníme si jejich pohotovosti, odvahy a obětavosti, s jakou přistupují 

k pomoci svým spoluobčanům.  

 

OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ   

Rádi bychom touto cestou informovali občany, že místní komunikace, 

které jsou v současné době v rekonstrukci, (např. od pana Dulavy k paní 

Chrascinové a místní komunikace k panu Vávrovi), financuje na základě 

získaných dotací Státní pozemkový úřad. Obec se na financování nepodílí. 

Po skončení těchto prací přejdou tyto komunikace do vlastnictví obce. 

 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Když se daří, tak se daří ! 

V lopském roce se výbor SDH rozhodl nepořizovat další vycházkové obleky, 
ale peníze vložit do zkvalitnění požárního sportu, ve kterém se nám fakt 
nedařilo. Koupily se sportovní savice, sací koš a proudnice. První velké díky, 
co se podpory požárního sportu týče, patří Přemyslu Majerovi a Mojmíru 
Wardasovi, kteří udělali sportovní nádrž a tu slavnostně předali na výroční 
valné hromadě sboru. Druhé velké díky patří řediteli ISÚ Ing. Dyrčíkovi, který 
poskytl prostory pro uložení věcí potřebných pro požární sport a zárovep 
umožnil v areálu DZP trénovat požární útok. Kluci tedy mají vše potřebné na 
jednom místě a nyní se už jen čekalo, jak se chopí šance. Prvním kolem 
požárního sportu bylo okrskové 
kolo v Horních Tošanovicích. 
Sešlo se 6 mužských a 1 ženské 
družstvo. Naše ve složení: Molin 
Jaroslav – strojník, Santarius 
Jaroslav – savice, Hampel Martin 
– koš, Dyrčík Lukáš – hadice B, 
Sabela Andrzej - rozdělovač, 
Lafek Jan a Molin Tomáš – útok. 
Soutěž se jede na dvě kola s tím, 
že se započítává lepší čas. Čas 
prvního kola nebyl dle jejich 
představ, což je vyburcovalo k nádhernému času cca 28 sekund v kole 
druhém, a to jim zajistilo vynikající druhé místo. V hlavách jsme měli všichni 
stejnou myšlenku, kterou starosta naší obce řekl nahlas: „…no konečně 
…!“Další akce „Železný hasič“ v Hnojníku se zúčastnili: Lafek Jan, Molin 
Tomáš a Santarius Jaroslav. Tato akce je zařazena do Beskydské ligy a účastní 
se jí jak profesionální tak i dobrovolní hasiči. V tomto náročném závodu se 
naši kluci umístili v polovině nabitého startovního pole. Tradičně máme 
zastoupení na soutěži FORESTMAN v Řece. Letos reprezentovali náš sbor: 
Santarius Jaroslav, Molin Tomáš a Niemec Jan. Umístili se na 10. místě z 18 
startujících družstev. 
Jménem výboru SDH Komorní Lhotka všem děkuji za skvělou 

reprezentaci sboru a přeji elán a výdrž do dalších soutěží. 

Šárka Przeczková, starostka sboru 



ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEK 

 
Zahrádkáři obec opět zbavili odpadků           
Stalo se již tradicí, že se členové místního Zahrádkářského klubu a jejich 
příznivci v předem určenou dubnovou sobotu sejdou a uklízí odpad, který se 
v Komorní Lhotce za uplynulý rok nahromadil. A tak dne 26.4.2014 určené 
skupiny postupovaly od sauny, části Poruby, konečné autobusu a lipovou 
alejí od Hnojníku do centra obce. Pytlů s nasbíraným odpadem bylo opět 
dost, ale zábava, kterou si všichni zúčastnění během úklidu užili, za tu 
námahu stála. 
Všem, kteří se zasloužili o čistější obec, patří velké dík. 

 
 

KLUB STOLNÍHO TENISU 
 
Sezóna 2013/2014 je pro stolní tenisty klubu Vento Komorní Lhotka již minulostí. 
Jaká byla? Po minulých úspěšných letech průměrná. Z našeho prvního týmu odešla 
naše jednička, Vít Doležel. Chtěl si ještě zkusit ligovou soutěž a nechtěli jsme mu 
bránit ve štěstí. Zacelit díru po Vítkovi nešlo lehce. Přišel k nám sice Aleš Kuběna 
z Palkovic, ale Divizní soutěž se nám zachránit nepodařilo. Chybělo trošku více 
štěstíčka v některých zápasech v koncovkách. Příští sezónu tým bude hrát Krajskou 
soutěž 1. Béčko hrálo krajskou dvojku a skončilo v polovině tabulky. Což je super 
výsledek. Céčko hrálo nejvyšší soutěž v okrese Okresní přebor a skončilo na 
fantastickém druhém místě. Škoda, že do kraje postupuje jen vítěz. 
Tým D sestoupil z Okresní dvojky. Dlouhodobá marodka dvou hráčů a k tomu 
studující na Vysoké škole to byla příčina, že se tým nikdy nesešel v plné sestavě. 

No a naše éčko, kde hraje většinou naše mládež, se po lopském postupu zcela hravě 
udrželo v soutěži OS 4. Což je dobře, protože nám rostou zdatní nástupci. 
V soutěžích jednotlivců musíme vyzvednout úspěch Dalimila Machandera, který 
vyhrál Mezinárodní turnaj od 4.ligy v Bratislavě ! 

Náš tradiční noční turnaj Stonávka cup, kterého se zúčastnilo 67 hráčů z celé 
republiky, vyhrál K. Martynek z Třince. Čtyřhra byla, jak už je tradicí, záležitosti zase 
naší dvojice. Tentokrát zlato získali Foldyna s Macurou. 

Děkuji za celý klub obci Komorní Lhotka, a zvláště pak našemu hlavnímu partnerovi 
firmě Vento za finanční podporu. 
Těšíme se na další spolupráci. 

Libor Przeczek, předseda klubu 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ 
 
Oblastní chovatelská přehlídka trofejí za rok 2013            
Myslivecké sdružení Komorní Lhotka – Hnojník uspořádalo pod záštitou obce 

Komorní Lhotka, ve dnech 9.-11. 5. 2014 v sále kulturního domu v Komorní Lhotce, 

chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2013. Myslivecké 

trofeje byly předloženy k hodnocení dne 8. 5. 2014 a to ze 14 honiteb spadajících 

do správy obce s rozšířenou působností Třinec. Celkem bylo předloženo 

k hodnocení 175 ks trofejí zvěře srnčí a 41 ks trofejí zvěře jelení. Hodnotitelská 

komise byla ustanovena v tomto složení: Ing. Hendrich Dan, Sztefek Ivo, Ing. Dulava 

Jiří, Labuda Leopold. Červeným bodem – znamením chovnosti (nevhodný odlov) 

bylo ohodnoceno 19 trofejí srnčích a 7 trofejí jeleních. Na výstavě byly mimo trofejí 

vystaveny dobové fotografie dokumentující historii mysliveckého sdružení Komorní 

Lhotka – Hnojník. Součástí výstavy byl rovněž prodejní stánek s mysliveckými a 

loveckými potřebami. V pátek 9.5.2014 se výstavy zúčastnili žáci místní základní a 

mateřské školy. Mateřská škola se na výstavě prezentovala ukázkou svých prací. 

Celkem se výstavy zúčastnilo na 300 návštěvníků, včetně čelních představitelů 

města Třince a obce Komorní Lhotka. Za účast a podporu děkují myslivci MS 

Komorní Lhotka-Hnojník. 

Ivo Sztefek,  

hospodář mysliveckého sdružení Komorní Lhotka-Hnojník 



INFORMACE NAŠÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Festival kreslení  v Komorní Lhotce  
126 dětí a studentů od šesti do sedmnácti let přijelo v pátek 23. května 2014 
do Komorní Lhotky, kde ZŠ a OÚ pořádali již XIV. ročník výtvarné soutěže   
„Krajina kolem nás“. Pozvánku přijali výtvarníci ze základních škol Mikroregionu 
obcí povodí Stonávky, slovenského Strečna a polských měst Jaworze a Boronów a 
klienti ISÚ-DZP v Komorní Lhotce. Za slunečného, i když větrného počasí, se všichni 
účastníci vydali do okolí, kde se snažili ztvárnit přírodu a objekty v podhůří Beskyd. 
Výsledky: 
 
I.kategorie ( 1.třída) : 
1.místo : Natálie Ciencialová       ( ZŠ Smilovice) 

2. místo: Anna Zuzana Pučoková( ZŠ Ropice) 
                Marie Stryjová                ( ZŠ Střítež) 
3. místo: Hana Macurová             ( ZŠ Ropice) 
                Michaela Konderlová    ( ZŠ Komorní Lhotka) 
II. kategorie:   ( 2.a 3.třída): 
1. místo : Aneta Schwarcová       ( ZŠ Třanovice) 
                  Natalia Kanik                ( ZŠ Jaworze) 
2.místo:   Veronika Gillová           ( ZŠ Komorní Lhotka) 
3. místo:  Karolína Klodová          ( ZŠ Komorní Lhotka) 
                  Monika Czernecka       ( ZPO  Boronów) 
III.kategorie ( 4. a 5.třída) : 
1.místo : Nela Wardasová            ( ZŠ Komorní Lhotka) 
2.místo:  Denisa Vrublová            ( ZŠ Komorní Lhotka) 
                 Ivana Kubátková           ( ZŠ Smilovice) 
3. místo: Adéla Mokrošová          ( ZŠ Komorní Lhotka) 
 
IV.kategorie ( 6. a 7.třída) : 
1.místo :  Paulina Kedzia               ( ZPO  Boronów) 
                  Agnieszka Jochymek    ( ZŠ s pol.jaz.vyuč. Hnojník) 
2.místo :  Emilia Robok                  ( ZPO  Boronów) 
3. místo : Margareta Kadašiová   ( ZŠ Strečno) 
V. kategorie ( 8.a 9. třída) : 
1.místo:   Kateřina Zagórová         ( ZŠ s pol.jaz.vyuč. Hnojník) 
                  Natalia Polk                    ( ZPO  Boronów) 
2.místo:   Alena Bednářová           ( ZŠ Hnojník) 
                  Beata Szymczysková     ( ZŠ s pol.jaz.vyuč. Hnojník) 
3. místo:  Piotr Kruczek                  ( Gymnázium Jaworze)                          
VI. kategorie ( nad 15 let): 
1. místo:  Ivana Neira Honzáková ( Gymnázium Český Těšín) 
2. místo:  Vojtěch Labuda               ( Gymnázium Český Těšín) 

VII. kategorie ( ISÚ-DZP): 
1. místo : Josef Řezníček                  
2.místo:   Milan Kotris 3. místo:  Bronislav Folwarczny, Zdeněk Stempa 

INFORMACE NAŠÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
Výherci byli oceněni 
medailí, diplomem a 
věcnými cenami, všichni 
účastníci ještě obdrželi 
drobné dárky a sladkosti.  
Celá akce byla finančně 
podpořena Třineckými  
železárnami, a.s., panem 
JUDr. Petrem  Širokým  
a  Obecním  úřadem 
v Komorní Lhotce.  
Moc  děkujeme!!! 
Poděkování patří také manželům Santariusovým za přípravu obědů, za pomoc při 
organizaci všem organizátorům – učitelům, členům poroty, paní P. Mlčochové,  paní 
K. Charbuliakové a zaměstnancům OÚ , kteří  ochotně  přispěli ke zdárnému 
průběhu celé akce.                                                                      Mgr. Gabriela Palarčíková      
 

 

VELKÝ ÚSPĚCH DĚTÍ Z KERAMICKÉHO KROUŽKU  

NA LETOŠNÍM POUPÁTKU 
V pátek 16. května se šest dětí z naší školy zúčastnilo keramické soutěže, kterou už 

tradičně pořádá ZŠ ve Stříteži, letos na téma TAJEMSTVÍ HUDBY. Konkurence 

byla veliká, přesto se všem našim dětem podařilo získat některou z udělovaných cen.  

V první kategorii vyhrála Kristýna Walachová se svým ptačím hnízdem, Daniel 

Petík obsadil druhé místo za kachel – housle a Julie Kolářová získala Cenu poroty za 

bubínek. 

Ve druhé kategorii se jako první umístila Anička Komínková s harfou, druhé místo 

patří Nikol Bialoňové za klavír a Denisa Vrublová dostala Cenu poroty za flétnu. 

Všem oceněným děkujeme za reprezentaci naší školy a blahopřejeme ke krásnému 

výsledku. Děkuji rovněž paní Pavlíně Mlčochové a paní Šárce Przeczkové za vedení 

keramického kroužku a vzornou přípravu všech dětí.        

Pěveckou část „Poupátka“ reprezentovala dvě děvčata - Ethel Bialoňová z 2. třídy a 

Daniela Indráková ( 4. ročník). Daniela si vyzpívala s písní „Malovaný džbánku“  

krásné 3.místo a rovněž i naše zpěvačky si zaslouží pochvalu za vzornou 

reprezentaci školy.        Mgr. Gabriela Palarčíková    



INFORMACE NAŠÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Pražská mise 

žáků 4. a 5. ročníku z Komorní Lhotky 

Dne 16. 4. 2014 jsme jeli na výlet do Prahy. Museli jsme vstávat brzy ráno a vyjížděli 
jsme vlakem z Českého Těšína. V Praze nás přivítala socha sv. Václava a na 
velikonočních trzích jsme utratili kapesné. Kolem Prašné brány jsme přešli 
k Pražskému orloji, který se nám ukázal přesně ve dvanáct hodin. V Muzeu 
Voskových figurín jsme se vyfotili se známými osobnostmi. A v Muzeu Karlova 
mostu jsme se dozvěděli jeho historii.  Podle plánu následovala plavba lodí po 
Vltavě a Čertovce. Přešli jsme most, pohladili sochu sv. Jana Nepomuckého a už 
hurá Nerudovou ulicí na Pražský hrad. Tam se nám nejvíc líbila Zlatá ulička, protože 
jsme se mohli podívat do domků, jak se bydlelo a pracovalo dříve.  K dalšímu zážitku 
patřila cesta metrem na Hlavní nádraží. I když jsme se vrátili pozdě a unavení, výlet 
se nám moc líbil.                                                       Žákyně 5. ročníku 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

POZVÁNKA NA LIGOTSKÝ JARMARK 
 

Obec Komorní Lhotka 
srdečně zve na XV. ročník 

 „Ligotského jarmarku“  
který se bude konat  

v sobotu 26. července 2014 
V programu vystoupí 
 taneční klub JUVENTUS 
 mažoretky  
 zpívající trio družební obce Boronów 
 country kapela Šviháci   
 hosté ze srbské Padiny 
 folkový zpěvák Pavel Dobeš 
 Heidi Janků  
 revival LUCIE LIVE   
 hudební skupina R.U.M.  

Změna programu vyhrazena  
Součástí jarmarku bude 

 cyklozávod pro děti a mládež Mikroregionu obcí povodí Stonávky 
 pod názvem Podgodulský okruh 

 výstava motýlů 
 průřez všemi ročníky Ligotského jarmarku 

 včetně fotografií a plakátů 

 představení projektu revitalizace lázeňství v 

Komorní Lhotce (diplomová práce Kláry Skarkové) 

 



POZVÁNKA NA LIGOTSKÝ JARMARK 
 
Představení projektu revitalizace lázeňství v Komorní Lhotce 

Ráda bych Vás tímto prostřednictvím seznámila s obsahem projektu vycházejícího 
z mé diplomové práce, jenž byl inspirován zdejšími tradicemi a historií lázepství, o 
které dnes málokdo ví. Přitom z historických pramenů je známo, že v minulosti byla 
Komorní Lhotka pro svůj půvab a nádhernou polohu nazývána „perlou“ Beskyd a 
lázepskou obcí se stala již v roce 1860. Projekt představuje základ pro možnou 
revitalizaci lázepství v obci Komorní Lhotka a navrácení jejího původního věhlasu, 
kdy se zde sjížděli lázepští hosté z celé Evropy. Hlavní myšlenkou bylo navrhnout 
lázně, které budou vycházet z přírodních darů obce a budou akceptovat její 
vesnický charakter. Projekt proto ve velké míře navazuje na místní léčebnou tradici 
spojenou s vodoléčebnými principy Sebastiana Kneippa.  
Základní osa projektu je rozdělena do tří hlavních částí. První z nich se zaměřuje na 
lázepský dům, který umisťuji v centru obce na místě dnes stojícího hotelu Premiér. 
V minulosti zde stával vodoléčebný ústav, který byl na počátku 20. století zničen 
požárem. Nový lázepský dům je tvořen řadou menších navzájem propojených 
budov a je inspirován typickou venkovskou zástavbou a také původní podobou 
vodoléčebného ústavu. Další část projektu se věnuje menším procedurním 
budovám, které jsou umístěny v blízkosti centra obce a navazují na dnes fungující 
zařízení: bylinné lázničky a saunu, jež jsou doplněny o další možné procedury 
inspirované učením Sebastiana Kneippa (např. vodoléčbu, psychoterapii, 
pohybovou léčbu a další). Poslední část představují vycházkové okruhy po okolí, kde 
objevuji a revitalizuji řadu studánek a pramenů a upozorpuji na zajímavá vyhlídková 
místa. Pitný režim a pohyb na čerstvém vzduchu se tak stává důležitou součástí 
léčby. Podél řeky Ráztoky vytvářím řadu volně přístupných zastavení, jež nabízí 
různé vodní otužovací nebo masážní procedury a stávají se příjemným zpestřením 
léčby hlavně v letních měsících. 
Zamýšleným cílem případné realizace projektu budoucím investorem je kromě 
obnovy původního postavení lázepské obce přilákat turisty a všechny zájemce o 
zdravý životní styl spojený s pobytem v nádherném prostředí Beskyd, který by 
zárovep poskytnul komplexní zázemí: lázně, ubytovací kapacity a stravování, 
turistiku, cykloturistiku a další.  
Seznámení s podrobnostmi projektu a zodpovězení dotazů z řad širší veřejnosti 
proběhne v rámci tradičního Ligotského jarmarku dne 26. 7. 2014. Tato prezentace 
bude spojena mimo jiné s aktivní procházkou po navrhovaném vycházkovém 
okruhu s možností vyzkoušení vodních procedur přímo v řece Ráztoce. S dalšími 
detaily budou zájemci seznámeni na pozvánce vyvěšené na webových stránkách  
obce www.komorni-lhotka.cz      Srdečně zve Klára Skarková 

PZKO KOMORNÍ LHOTKA 
 
„Gronie, nasze gronie, Śląska wy ozdobą, wśród was serce płonie,człek 
czuje się sobą…“ 
 
Dar dla szkoły i PZKO 
W dniach 17 i 18 maja 2014 przybyli na Zaolzie członkowie Akademickiego Klubu 
Turystycznego „Gronie“ Katowice.  
Podczas swego dwudniowego pobytu, pomimo niesprzyjającej pogody,  wyjechali 
wyciągiem krzesełkowym na Jaworowy, skąd na piechotę przez Ropiczkę przeszli do 
Ligotki Kameralnej.  W górskim  hotelu Ondrasz odbył się wieczór poetycki Ewy 
Sabela – Furtek.  W niedzielę natomiast  „Groniacy“ zwiedzili w Ligotce  Kameralnej 
stary  warsztat  kołodziejski, zwiedzili też  dwa miejscowe kościoły.  
Głównym celem pobytu AKT było wręczenie daru w postaci książek   Polskiej Szkole 
Podstawowej  im. Jana Kubisza w Gnojniku oraz MK PZKO w Ligotce Kameralnej. 
 
Darczyocom i wolontariuszom Biblioteki Śląskiej w Katowicach udało się zebrad 
1200 publikacji różnego typu: lektury szkolne, czytanki dla najmłodszych, 
kolorowanki, encyklopedie, pomoce do nauki jazyka angielskiego, beletrystykę.  Po 
przeprowadzonej selekcji częśd przekazano na ręce dyrektora gnojnickiej szkoły p. 
Tadeusza Grycza a częśd   Polskiemu Związkowi Kulturalno – Oświatowemu w 
Ligotce Kameralnej. 
Książeczki zostaną wręczone dzieciom i członkom PZKO podczas najbliższych 
imprez.  
Danuta Mrózek, Joanna Szpyrc    MK PZ Ligotka Kameralna 
 
       

   
Członkowie  AKT w PZKO w Ligotce Kameralnej   Wyładowywanie książek przed szkołą w Gnojniku 

http://2.bp.blogspot.com/-dwm8a05Ly6o/U3n4u8RksvI/AAAAAAAAACA/vFwuOFtFWNc/s1600/Gnojnik+345.jpg


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HNOJNÍK 

Poutní slavnost 
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Komorní Lhotce 

Mše sv.: 

 v pátek 27.6.2014 v 18:30 hod    v polském jazyce 

 v sobotu 28.6.2014 v 16:30 hod  v českém jazyce 

Mše sv. budou zakončeny: 

litanií k Srdci Ježíšovu, zasvěcením a svátostným požehnáním 

Uroczystość odpustowa 
Najświętszego Serca Jezusowego w Ligotce Kameralnej 

Msze św.: 

 w piątek 27.6.2014 o godz. 18:30 w języku polskim 

 w sobotę 28.6.2014 o godz. 16:30 w języku czeskim 

Msze św. będą zakończone: 

litanią do Serca Jezusowego, zaświęcenie i błogosławieństwem 

Sakramentalnym 

 

 

SCEAV KOMORNÍ LHOTKA 
 

 O TOM, CO JSME PROŽILI A CO PŘIPRAVUJEME 

Měsíc květen byl v evangelickém sboru v Komorní Lhotce jako obvykle měsícem 

plným nejrůznějších slavností a zajímavých akcí 

Již 4. května proběhlo v našem sboru 232. výročí založení sboru a posvěcení 
kostela. Na dopolední slavnosti byli našimi vzácnými hosty smíšený pěvecký sbor a 
faráři Eva a Ján Kolesárovi ze sboru ECAV v  Bratislavě – Petržalce. Odpolední 
slavnost  pak byla plná písní v podání již zmipovaného sboru, smíšeného pěveckého 
sboru ze sboru v Třanovicích a smíšených pěveckých sborů z Komorní Lhotky a 
Smilovic. Slovem posloužil biskup SCEAV Mgr. Jan Waclawek. 
 

11. května proběhla v našem sboru slavnostní zkouška letošních čtyř 

konfirmandů a o týden později, tedy 18. května – také jejich konfirmace 
(slavnostní přijetí mezi dospělé členy sboru). 
Májové dny byly také časem, kdy se na mnoha místech konaly slavnostní besídky  
u příležitosti Dne matek. 
 

23. května se náš sbor připojil k celorepublikové ekumenické akci pod názvem Noc 
kostelů. Všichni příchozí se mohli seznámit s kostelem, jeho historií a prohlédnout 
si místa, která návštěvník bohoslužeb běžně neuvidí (půdní prostory nad lodí 
kostela, prostory věže atd.). Připraven byl i bohatý program v podobě nejrůznějších 
vystoupení. Každý návštěvník také dostal od pořadatelů informační materiály o 
našem sboru a v prostorách altánku i chutnou palačinku a drobné pohoštění, které 
připravila mládež. 
 

V červnu bude zřejmě nejzajímavější událostí přímý přenos bohoslužeb, který 

připravuje Česká televize na 8.června od 10,00 hod. 
 

Ve dnech od 13. do 15. června budou našimi hosty slovenští evangelíci ze 
Srbska – konkrétně z vesničky Hložany, kterou před několika lety navštívil náš 
dechový orchestr z Komorní Lhotky a skupina KL Band. Společně s nimi strávíme 
rovněž sborový den, na kterém vystoupí evangelický smíšený pěvecký sbor ze 

zmipované obce. Na tento den – tedy na 15. června -jste však zváni i vy všichni, 

milí čtenáři. Připravený je totiž opět tzv. sborový den s bohatým programem nejen 
pro dospělé, ale i pro děti, které si určitě přijdou na své nejen na skákacích hradech, 
ale i při programu, který pro ně připravili klauni z Polska.  
Za FS SCEAV v Komorní Lhotce – Boleslav Firla, pastor sboru. 



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

JAN GRABOWSKI BY SE LETOS DOŽIL 100 LET 

                                             

Dne 31. 3. 2014 by Jan 

Grabowski oslavil své 

100 narozeniny.   

V roce 2007 byl  

Obcí Komorní Lhotka 

jmenován „Významnou 

osobností Těšínského 

Slezska“.  

U této příležitosti jsme 

uspořádali také výstavu 

jeho fotografií. V roce 

2010 na tento projekt 

navázala výstava  s vernisáží  „Komorní Lhotka včera a dnes“, kdy byly ve spolupráci 

s Karlem Pryczkem a Jiřím Dapkem pořízeny fotografie stejných míst a pohledů  v 

Komorní Lhotce, jako nafotil před mnoha lety pan Grabowski. A tak vznikly 

černobílé a barevné fotografie pro srovnání. 

 
Při příležitosti stého výročí narození pana Jana Grabowského jsme instalovali 
fotografie v obecní knihovně, na chodbu obecního úřadu a ve Finské sauně, kde si 
je můžete od 27. 5. 2014 prohlédnout. 
Srdečně Vás zveme 
 

Provozní doba Veřejných mini galerii: 

Obecní knihovna:  

Pondělí, Úterý, Čtvrtek od 12.30 hod. do 17.30 hod. 

Finská sauna :  

Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle: 13.00 hod – 20.00 hod. 

 

SPOLEK KLÍČ 
 

ZÁJEZD SPOLKU KLÍČ MĚL OPĚT ÚSPĚCH 

Ve dnech 17. -18. 5. 2014  

se uskutečnil v pořadí již třetí zájezd spolku KLÍČ – KOMORNÍ LHOTKA.  

Letos  jsme navštívili region Slovácka. Byli jsme ubytováni v Bzenci, kde jsme také 

měli zajištěný košt vín ve sklípku U Jakšů, večeři a kulturní program. Navštívili jsme 

také městečko Napajedla, kde jsme se nalodili na loď Morava a propluli Baťův 

kanál. Vzhledem k deštivému počasí jsme bohužel neprojeli lodní komorou. Velice 

krásná a poučná byla návštěva archeoskanzenu v Modré. Hned vedle se nacházel 

vodní svět Živá voda, kde jsme obdivovali život pod hladinou. Krásný zážitek jsme si 

odnesli také z prohlídky Velehradu.  Následující den jsme navštívili zámek 

v Miloticích a další soukromý sklípek, kde jsme opět absolvovali košt vín. Dle 

pozitivních ohlasů si myslím, že se zájezd opravdu vyvedl a už se těšíme na další.

                      Katarína  Charbuliaková 

 

 

    



VÍCEÚČELOVÁ HALA 

MALÍ SAMBISTÉ PO DVOU LETECH 
ZAHODILI BÍLÉ PÁSKY  ...a to doslova... 
Sobota 31.5.2014 byla pro členy 

juniorského oddílu bojových umění H.P. 

Martial gym Komorní-Lhotka velkým 

dnem. Po dvou letech dřiny se konečně 

dočkali tzv. páskování.  

V 9 hodin ráno začaly pod vedením 

trenéra Jana Palduse zkoušky, které trvaly skoro 2 hodiny. Děti předvedly 

vše, co se doposud naučily a nervozita byla znát. Nešlo jim jen o to získat 

certifikát - vždyť hlediště bylo plné rodičů, babiček a dědečků, kteří přišli své 

malé bojovníky povzbudit. A bylo se na co se dívat, zpočátku rozcvička, 

která byla přehlídkou nejrůznějších stojek, hvězd a kotoulů. Pak přišly na 

řadu bojové sestavy a to už bylo v hledišti všem jasné, že jsou děti ve skvělé 

fyzické kondici. Konečně nastala ta dlouho očekávaná chvíle a trenér volal 

jednoho absolventa po druhém, aby jim pogratuloval k získání 

certifikátu. Následně je vyzval, aby své bílé pásky vyměnili za takové, které 

určují jejich výkonnostní stupeň, což děti s velkou radostí učinily. Hezkým 

zakončením celého dopoledne bylo společné opékání párků v areálu za 

víceúčelovou halou.       P.W. 

 

OBECNÍ KNIHOVNA 

OBECNÍ KNIHOVNA SE PYŠNÍ NOVÝMI REGÁLY NA KNIHY 

V květnu jsme měli obecní knihovnu pár dní zavřenou. Vyměňovali jsme 

staré regály za krásné nové. Nezůstalo jen u výměny regálů, ale také jsme 

přestěhovali „třetí místnost“ do „první místnosti“. To znamená, že největší 

místnost se zaplnila novými policemi a knihami pro dospělé, naučnou 

literaturou a knihami z regionálního výměnného fondu. Prostřední místnost 

zůstala pro děti a mládež. Ve třetí místnosti jsou počítače pro veřejnost, regál 

s novinkami a zázemní pro knihovnici. To vše by se nám nepodařilo 

uskutečnit v rekordně krátkém čase, kdyby mi nepomohli manželé Petra  

a Mojmír Wardasovi a paní Pavla 

Majerová. Proto bych jim touto 

cestou chtěla velice poděkovat za 

jejich pomoc a čas strávený 

v knihovně, bez nich bych zřejmě 

ještě teď přenášela a ukládala 

knihy.  
K. CH.  
      

 


