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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. a II. 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): 
3.9., 15.10., 26.11. 
 
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU: 
25.10. 
 
PROVOZNÍ  DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA ODPADU - ČOV 
Úterý, čtvrtek: 9.00 – 12.00 hodin 
Sobota: 8 -14 hodin 
Děkujeme, že třídíte odpad!!! 
 
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V KOMORNÍ LHOTCE 
K obrovské radosti dětí z Komorní Lhotky a okolí bylo v letních měsících v blízkosti 
mateřské školy vybudováno dětské hřiště, které se okamžitě stalo jejich oblíbeným 
místem. Děti si spolu hrají a rodiče jsou spokojení také, vždy je si s kým popovídat. 
Pokud jste se svými ratolestmi na dětské hřiště doposud nezavítali, srdečně zveme. 
Výstavbu dětského hřiště financovala obec Komorní Lhotka s přispěním státního 
zemědělského intervenčního fondu, stavbu provedla firma Gerlich Odry s.r.o. na 
základě výběrového řízení. 
 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 53. ZASEDÁNÍ DNE 28.5. 2014MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

- rozpočtové opatření č. III obce Komorní Lhotka 
- výběr dodavatele dle doporučení dle hodnotící komise na vozidlo CAS pro 

jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Komorní Lhotka a to firmu F.H.U. 
Profis, Tymbark, Polsko za celkovou cenu 41.600 Eur bez DPH. 

- dohodu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR mezi Státním 
zemědělským intervenčním fondem a obcí Komorní Lhotka na „Dětské 
hřiště v obci Komorní Lhotka“ 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 54. ZASEDÁNÍ DNE 1.7. 2014MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

- počet členů zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018 v počtu 11 
- z důvodu zrušení informačního centra Sdružením obcí povodí Stonávky 

(sněmem starostů), bude zajištěn jeho provoz v prostorách obecní knihovny 
- záměr pronajmout nebytové prostory v objektu unimobuněk po 

informačním centru, zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě 
 

PŘIPRAVUJEME 
- rekonstrukci  chodníku od hasičské zbrojnice, v srpnu proběhne výběrové 

řízení, předpokládaný termín realizace září/říjen 2014 
- projektovou dokumentaci na parkovací stání u základní školy 
- v srpnu proběhne oprava vybraných místních komunikací recyklátem 

 
AKTUÁLNĚ ZA NÁMI 

- v sauně proběhla rekonstrukce podlahy a obložení v pánské potírně 
- na hřbitově probíhá rekonstrukce oplocení u dolní brány 
- na většině místních komunikací byly opraveny výtluky tryskovou  

technologií, opravu provedla firma Lesostavby Frýdek-Místek a.s. 
 

PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA INFORMAČNÍHO CENTRA 
              pondělí   08.00-17.30,  
 úterý       12.30-17.30,  
 středa     13.00-17.30,  
 čtvrtek    08.00-17.30,  
 pátek     12.30-17.30,  
 sobota    08.00-13.00 
 neděle    zavřeno 
 



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
10. ROČNÍK CYKLOZÁVODU „PODGODULSKÝ OKRUH“  
Ráno 26.7. bylo pro malé sportovce, kteří přijeli k Bylinným lázničkám, aby se 
zúčastnili cyklozávodu „Podgodulský okruh“ určitě plné nervů. V první kategorii 8-
11 let kde závodilo 13 dětí se výhercem stal Martin Fujtík, na druhém místě se 
umístil Jan Sabela a na třetím Tomáš Voznica. Ve druhé kategorii 12-15 let jich bylo 
7, první dojel Filip Skarka, druhý Jan Přibyl a třetí Jindřich Bayer. První místa byla již 
tradičně jízdní kola, druhá místa skládací koloběžky a vítězové třetích míst odcházeli 
s batohy. Ale ani ostatní děti neodcházely s prázdnou, každý z nich dostal dárečky 
za účast. Ceny jim byly slavnostně předány panem starostou a místostarostou 
odpoledne na Ligotském jarmarku.  

15. ROČNÍK LIGOTSKÉHO JARMARKU  
Nejen slunečné počasí, které v sobotu 26. 7. panovalo, přispělo k velké účasti, která  
na letošním jarmarku byla. Vždyť se již stalo tradicí, že poslední sobota v červenci je 
vyhrazena pro tuto akci, která má čím dál větší úspěch nejen u místních obyvatel, 
ale i těch z dalekého okolí. 
Program byl bohatý – dechovka, mažoretky z tanečního klubu Juventus Karviná, 
country kapela Šviháci, taneční skupina z polského Borónowa, pro děti vystoupení 
klaunů Mufík a Pufík a zazpívaly i děti z Komorní Lhotky. 
V odpoledním bloku se představil známý písničkář Pavel Dobeš spolu s Tomášem 
Kotrbou a bylo vidět, že skladby, které pan Dobeš zpívá, některé veselé, jiné 
smutné, ale všechny k zamyšlení, nejsou posluchačům neznámé.  
Vystoupení Heidi Janků bylo zase z jiného soudku, tato snad nestárnoucí, 
temperamentní zpěvačka okamžitě po svém příchodu na pódium rozhýbala a 
rozezpívala publikum a její nakažlivá dobrá nálada dělala divy.  
Velký úspěch měla také skupina LucieLive, kluci hráli skladby své oblíbené kapely 
opravdu věrohodně a parket byl plný k prasknutí. Poslední účinkující večera, 
skupina R.U.M., zahrála všem, kterým se ještě nechtělo domů. 
Ve cvičebně v hale během celého dne probíhala výstava fotografií ze všech 
dosavadních jarmarků, kterou připravil p. Pryczek a vystaveny byly fotografie 
projektu Komorní Lhotka včera a dnes. Návštěvníci si mohli prohlédnout návrh 
nového náměstí a vyjádřit svůj názor,   Klára Skarková představila svůj projekt 
revitalizace lázepství v Komorní Lhotce.  
Sponzorsky přispěli - Moravskoslezský kraj, Třinecké železárny a.s., Beskydská 
stavební a.s., Team sport Havířov, za což jim děkujeme. Dále děkujeme všem, kteří 
se postarali o stánkový prodej, pořadatelům a v neposlední řadě dobrovolným 
hasičům. 
Fotografie z Ligotského jarmarku i cyklozávodu „Podgodulský okruh“ si můžete 
prohlédnout na webových stránkách www.komorni-lhotka.cz v sekci fotogalerie. 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

CO SE STARÝM ELEKTREM 

Staré elektro odevzdejte k recyklaci, je to zadarmo! 
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí skončit v popelnici a pak 
na skládce nebo ve spalovně.  Stále větší důraz se dnes klade na maximální využití 
všech materiálů, které lze znovu použít. Stručně se tento přístup dá vyjádřit heslem 
„nejlepší odpad je ten, který nevznikne“. Proto doma odpad třídíme. Je to sice o 
něco pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu hromadu, přijde nás to ale 
mnohem levněji. Platíme totiž jen za likvidaci směsného komunálního odpadu. O 
obaly nebo třeba staré elektro se na konci životního cyklu postarají jejich výrobci. 
Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti celosvětově tvoří asi pět procent 
hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik jako plastové obaly. 
 
Množství elektroodpadu roste 

Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho 
množství přitom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém sběru, evidence a 
dopravy starých spotřebičů ke zpracovatelům, který končí recyklací a návratem 
drtivé většiny použitých materiálů do výroby. Výrobci a dovozci se v České republice 
přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému nejprve ve 
skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové společnosti, 
které zajišťují plnění jejich zákonných povinností.  
 
Míst zpětného odběru stále přibývá 
Díky tomu máme všichni možnost zcela zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý 
elektrospotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Jen největší z českých 
kolektivních systémů, ELEKTROWIN, jich za osm let své existence vytvořil na 12 000. 
Další stále přibývají. Jde o to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí, pračkou 
nebo třeba elektrickou zahradní sekačkou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.  
Abychom mohli nabízené možnosti využít, musíme splnit vlastně jen jednu – zato 
důležitou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič nesmí být zbaven žádné důležité 
části. Pokud se totiž pustí do demontáže někdo jiný než odborník na zpracování 
disponující vysoce specializovanou technologií, dochází k úniku škodlivých látek, 
které mohou velmi vážně poškodit životní prostředí. Typickou ukázkou jsou freony 
ze starých lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli tomu se také taková lednice 
bez kompresoru bere jako odpad – a za jeho zpracování bychom už museli platit. 
 
 

http://www.komorni-lhotka.cz/
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VÍCEÚČELOVÁ HALA 
 

 
 
 

 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 

Nový DAF u hasičů v Komorní Lhotce 
Velkým snem výjezdové jednotky hasičů v Komorní Lhotce bylo nové 

zásahové vozidlo. Vždyť naše „Máňa“ – Škoda 706 CAS 25 RTHP je ve 

službě nepřetržitě již 42 let. Je třeba připomenout, že nás ve výjezdu nikdy 

nezklamala, ale již se začaly projevovat různé neduhy vzhledem k její 

dlouhodobé službě a bylo třeba neustále investovat do její údržby a oprav. 

Na podzim roku 2013 jsme se od zastupitelů obce dozvěděli, že můžeme začít 

s hledáním vhodného vozidla. Zde začala skoro šestiměsíční práce 

s vyhledáváním auta u prodejců těchto vozů, filtrování internetu, žádostí o 

zaslání cenových nabídek apod.! Nakonec se nám podařilo objevit několik 

vozidel, které by splňovaly naše požadavky. 

Obec Komorní Lhotka oslovila firmy zabývající se prodejem těchto vozidel a 

z výběrového řízení vzešel jako vítěz DAF 2300 Turbo 4x4 s objemem 

nádrže 2.400 l, vysokotlakem, osvětlovacím stožárem, navijákem a mnoha 

dalšími technickými specifikacemi, které nám vyhovovaly. Jednalo se o auto 

od holandských profesionálních hasičů. Po vyřízení všech formalit nám 

dodavatel auto dovezl 6. 6. 2014. Nadšení všech nebralo konce. Auto poté 

absolvovalo povinnou STK, kde prošlo na výbornou, a pak jsme se detailně 

seznámili s jeho technickými parametry a jeho používáním. 

Na vozidle bylo poté odpracováno mnoho hodin, aby nám všechny prostory 

pro uložení naší výbavy maximálně vyhovovaly. Nejednalo se však o žádné 

extrémní změny na vozidle, pouze šlo o úpravy výšky jednotlivých přepážek, 

instalace „české“ sirény a vysílačky, úpravu opěrek sedadel apod.. Byly také 

zhotoveny polepy vozidla, aby splňovaly potřebnou vyhlášku a poté bylo 

vozidlo přihlášeno „do výjezdu“ na Hasičském záchranném sboru.  

Pro nové vozidlo byl také upraven vjezd do hasičské zbrojnice a snížena 

podlaha ve zbrojnici. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat zastupitelstvu Obce Komorní Lhotka, 

v čele se starostou obce, za pořízení nového zásahového vozidla a za 

financování úpravy hasičské zbrojnice. 

Zároveň chci poděkovat Jaroslavu Molinovi za spoustu odpracovaných hodin 

na úpravách auta. Díky patří také všem dalším, kteří se jakkoliv podíleli na 

všech možných akcích spojených s nákupem nového zásahového vozidla 
(zvýšení stropu ve zbrojnici, vybagrování původní podlahy, betonáž nové 
podlahy apod.)                            Za výjezdovou jednotu hasičů Komorní Lhotka 
            Majer Aleš – zástupce velitele    

 PZKO KOMORNÍ LHOTKA 
 
Trafid do celu to sprawa niełatwa … 
Jajecznica zorganizowana przez Miejscowe Koło PZKO w Ligotce Kameralnej odbyła 
się 30 maja.  Już tradycyjnie zebrała się ponad czterdziestka uczestników, w tym 
wiele dzieci. Najbardziej cieszyli się wszyscy na strzelanie „z luftówki“. Każdy 
niecierpliwie czekał, kiedy przyjdzie na niego kolej. Nie często zdarza  się bowiem 
taka możliwośd. 
W Ligotce wznowiono działalnośd kółka strzeleckiego, a właśnie na jejecznicy mogli 
uczestnicy wypróbowad swoje możliwości. A trafid do celu niełatwo. Zarządowcy 
przygotowali tarcze, strzelby, stoisko,  a turniej  prowadził, oczywiście przy 
dotrzymaniu zasad bezpieczeostwa, inż. Stanisław Śniegoo, złoty medalista 
Światowych Igrzysk Polonijnych z lat osiemdziesiątych.  
Uczestnicy zawodniczyli w czterech kategoriach. Zwycięzcy otrzymali medale i 
dyplomy. No po prostu jak na prawdziwej olimpiadzie. 
Dzieciom również czas minął bardzo mile. Rzucanie piłeczek do celu, zabawy z piłką, 
kwizy wiadomościowe, tradycyjne łowienie rybek, gdzie dzieci otrzymały małe co 
nieco. Wszystkie natomiast znalazły w paczuszku książeczkę – prezent darczyoców 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Zadowolenie na twarzach dzieci było widoczne.  
Także jajecznica przygotowana ze 150 jaj była bardzo smaczna. 

Miło było spędzid czas w gronie fajnych ludzi. Cieszymy się na następne spotkania … 

Zuzana Mladá 

     



ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HNOJNÍK 

 

 

SCEAV KOMORNÍ LHOTKA 
 
Co se dělo ve Farním sboru SCEAV v Komorní Lhotce v červnu? 
Proběhlo mnoho krásných setkání. K nejzajímavějším však docela určitě patřil 
Sborový den. Jako obvykle byl připraven bohatý program pro všechny generace, 
obzvlášť pak pro děti, které si užily spoustu legrace s klauny, na skákacích hradech a 
při projížďkách na vozech, které tahali koníci... Skvělým bodem programu byla také 
inscenace hry divadla Járy Cimrmana pod názvem "Dobytí severního pólu", kterou 
skvěle zahráli členové občasného divadelního spolku CIDIDLO z Třanovic. Navíc jsme 
měli i vzácné hosty. Byli to slovenští evangelíci ze Srbska z malebné vesničky 
Hložany. Před několika léty byl dechový orchestr z Komorní Lhotky a skupina KL 
Band v této a okolních vesnicích se sérií koncertů, nyní jsme jejich pěvecký sbor a 
faráře mohli hostit u nás. Byl to určitě nejen hezký čas, ale také možnost k bližšímu 
seznámení a navázání nových kontaktů.  
Nevšedním zážitkem pro členy našeho sboru byl zcela jistě také přímý přenos 
svatodušních bohoslužeb do české televize. Přípravy na tento počin trvaly sice 
několik měsíců, přesto však všichni účinkující cítili těsně před i v průběhu přímého 
přenosu "drobnou nervozitu". 
Kázáním posloužil místní pastor, pozdrav za církev měl náměstek biskupa Mgr. 
Tomáš Tyrlík, za sbor promluvil Ing. Jan Tomala, hudebně a pěvecky pak tyto 
bohoslužby zpestřila skupina KL Band a spojené pěvecké sbory z Komorní Lhotky a 
ze Smilovic. Jak to dopadlo, můžou hodnotit nejen ti, kteří se bohoslužeb přímo 
zúčastnili, ale také všichni, kteří je sledovali na televizních obrazovkách.  
Já osobně jsem vděčen nejen za novou zkušenost (zvěstovat Boží slovo před 
televizními kamerami), ale i za to, že jsme jako sbor snad pomohli alespop trochu 
"zviditelnit" naší malou vesničku.  
Pro ty, kteří bohoslužby neměli možnost 
shlédnout, existuje záznam na 
internetových stránkách České televize. 
Rád bych ještě informoval, že na konci 
července proběhla generální oprava 
pohonů a ovládání zvonů na kostele. 
Dodavatelská firma musela zvony 
několikrát vyzkoušet, a proto zvonily i 
mimo obvyklé časy. Tímto bych chtěl 
poděkovat všem občanům za pochopení. 
Staronově budou zvony odbíjet každou 
čtvrthodinu, tak jak tomu bylo zvykem 
před poruchou mechanizmu odbíjení. 
Boleslav Firla, pastor sboru 



    

 


