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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení spoluobčané, 
na konci volebního období 2010 – 2014 bychom Vám chtěli poděkovat za 
Vaši spolupráci a vstřícnost. Uplynulé čtyři roky proběhly ve znamení 
některých oprav, rekonstrukcí a investic do naší obce. Zároveň proběhlo 
mnoho setkání, akcí, brigád a společenských událostí, na kterých jsme se 
měli možnost setkat. Vážíme si jakéhokoliv Vašeho přínosu k rozvoji obce. 
Speciální poděkování patří všem zastupitelům za jejich svědomitou práci 
pro obec.  
V souvislosti s nadcházejícími volbami do obecního zastupitelstva Vás 
chceme požádat,  aby jste k volbám přišli a svým hlasem rozhodli, kdo obec 
v následujícím období povede.       Starosta a místostarosta obce  
 
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 55. ZASEDÁNÍ DNE 28.7. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

- rozpočtové opatření č. IV obce Komorní Lhotka 
- nový jízdní řád v rámci změn v linkovém vedení autobusové dopravy 

v oblasti Českotěšínsko s platností od roku 2016 
- odkoupení pozemků parc.č. 1617/1, 1617/2 a 3103 o celkové výměře 1504 

m2 za cenu 10kč/m2. Jedná se o pozemky pod místní komunikací k penzionu 
Zátiší. Pozemky byly zakoupeny za účelem narovnání vlastnických vztahů 

- schválilo zadání vypracování projektové dokumentace pro územní řízení na 
rekonstrukci náměstí v Komorní Lhotce. 

- Provozní řád Dětského hřiště 
-  

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 56. ZASEDÁNÍ DNE 28.7. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 
- rozpočtové opatření č. V obce Komorní Lhotka 
- dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava chodníku k ZŠ“, 

dle doporučení hodnotící komise firmu INŽENÝRSKÉ STAVBY CZECH s.r.o. 
- žádost o pronájem prostor Kulturního domu za účelem prodeje a koupě 

dětského oblečení pro občany Komorní Lhotky s názvem Dětský bazárek 
- záměr pronajmout část Smuteční obřadní síně na hřbitově  

 v Komorní Lhotce 
- spolupráci mezi Obcí Komorní Lhotka a společností REVENGE a.s.,ve věci 

umístění kontejneru na sběr oděvu, obuvi a hraček 

- Dar ve výši 2000,- Kč na zřízení babyboxu v Nemocnici s poliklinikou 
v Havířově 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 
CO JE POTŘEBA ZAPLATIT:  

- poplatek za odpad pro rok 2014 do 31. října 2014  
- stočné za IV. kvartál 2013 + I. a II. kvartál 2014  
- stočné za III. kvartál 2014 lze hradit od 20. října 2014 

Platby lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka  

a prostřednictvím internetového bankovnictví na č. účet: 23425781/0100:   

   
VS (stočné):             2321     SS: číslo domu 
VS (odpadky):         1340     SS: číslo domu 
VS (pes):          1341     SS: číslo domu  
  
Svoz modrých a žlutých pytlů: 

15.10., 26.11. 

 

Svoz nebezpečného a objemného odpadu: 

25.10.2014 
 

 
ZÁKAZ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZAČNÍ SÍTĚ 
Opětovně upozorpujeme občany, aby bez vědomí vedení obce v žádném případě 
jednorázově nevypouštěli do veřejné kanalizační sítě své odpady ze septiků. Toto 
nezodpovědní jednání výrazně ovlivpuje bezproblémový provoz naší čističky 
odpadních vod, kdy dochází ´ke zničení čistících kultur v nádržích. V případě zjištění 
takovéhoto jednání bude viník pokutován. 

 
NABÍDKA VÝVOZU FEKÁLIÍ 
V případě, že potřebujete odvézt fekálie z jímek, žump či ČOV, můžete se obrátit  
na Farmu Ropice, která provádí odvoz vozem o objemu 5m3 (traktor + cisterna). 
 
Kontakt: Marian Zawadzki 
www.farmaropice.webnode.cz 
Tel.: +420737976947 
e-mail: farmaropice@seznam.cz 
 
 

mailto:farmaropice@seznam.cz


INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 
 

Ve dnech 10. – 11. října 2014 proběhnou volby do zastupitelstva 
obce.  

  

Zkontrolujte si, prosím, platnost občanských průkazů, popř. pasů.   

 

Volby do Zastupitelstva obce Komorní Lhotka – hlasování státních 
občanů jiných států. 

 

Právo volit do zastupitelstva obce má i státní občan jiného 
členského státu Evropské unie, který ve druhý den voleb (tj. 11. 
října 2014) dosáhne věku nejméně 18 let, je v den voleb v obci 
přihlášen k trvalému pobytu a požádal o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů.  

Žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů může volič – 
občan jiného státu – podat obecnímu úřadu kdykoli (již v současné 
době) do doby jeho uzavření, tj. do 08. října 2014 do 17.00 hodin.  

Žádost může být učiněna písemně nebo osobně. V žádosti musí být 
uvedeno, že volič se domáhá zápisu do dodatku stálého seznamu 
voličů pro volby do zastupitelstva obce, jméno a příjmení, datum 
narození a místo trvalého pobytu v obci. K žádosti taktéž občan 
jiného státu doloží průkaz o povolení k pobytu. 

Pokud volič – občan jiného státu – o zápis do dodatku stálého 
seznamu nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstva obce 
nemůže.  

V hlasovací místnosti se volič – občan jiného státu – prokáže 
platným průkazem o povolení pobytu.      
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VÍČKA PRO ADÉLKU 
OBECNÍ ÚŘAD V KOMORNÍ LHOTCE SE ZAPOJIL DO AKCE „VÍČKA PRO 
ADÉLKU“. CHTĚLI BYCHOM VÁS TÍMTO VYZVAT KE SBÍRÁNÍ POUŽITÝCH 
VÍČEK Z PET LAHVÍ, KTERÉ MŮŽETE ODEVZDAT NA OBECNÍM ÚŘADĚ, 
DĚKUJEME ZA POMOC. 
Jmenuji se Andrea Machálková, jsem maminka dnes už skoro sedmiletých dvojčat 
Natálky a Adélky. Holky se narodily předčasně v 31. týdnu těhotenství a vážily 
1630g a 1650g. U Adélky se z nezjištěných příčin rozvinula DMO (dětská mozková 
obrna). Sama nedokáže sedět, chodit, nepoužívá ručičky, je 24h denně odkázána na 
pomoc dospělé osoby. 
Pevně věřím, že teď, když je ještě malá, se rehabilitací mohou v mozku vytvořit 
náhradní dráhy tak, že by mohla ještě zvládnout spoustu věcí, které zatím 
nedokáže. Proto je teď pro Adélku rehabilitace důležitější než vše ostatní. Já jsem s 
ní od dvou měsíců věku 3x denně cvičila Vojtovu metodu. V pěti letech nám byla 
doporučena metoda 
Bobath. 
Natálka je Adélčino zdravé 
dvojče, je pro ni velikým 
motorem, co dělá Natálka 
chce Adélka taky, vyjadřuje 
se „aji já“ a o to víc nás to 
motivuje k tomu pro ni 
dělat a vyřizovat vše co by jí 
pomohlo žít 
plnohodnotným životem. 
Tímto Vás všechny moc 
prosím o sbírání víček od 
Pet lahví ve sběrně je 
vyměníme za peníze, které 
jsou tak moc potřebné na 
její rehabilitaci.  
Děkujeme, Maminka  
a Adélka Axmanová 
Andrea Machálková,  
Mladějovice 193, 785 01 
Šternberk,  
amachalkova@email.cz 
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Projekt Vzděláváním k lepšímu životu přináší vzdělávací kurzy pro všechny 
obyvatele obcí do 2000 obyvatel. Chcete si rozšířit své obzory a získat 
spoustu užitečných informací a  znalostí užitečných v běžném životě? Pak si 
vyberte kurz, který Vás nejvíce zajímá, zúčastněte se a získejte certifikát! 
 

 Kurz právního vzdělávání  

 Kurz finanční gramotnosti 

 Kurz základních počítačových dovedností 

 Kurz spotřebitelská gramotnosti 
 

Kurzy budou probíhat od podzimu roku 2014 ve Vašem nejbližším 
okolí. Termíny i přesný čas konání budou vždy přizpůsobeny potřebám 

účastníků. 
 
Do projektu se může zapojit ekonomicky aktivní obyvatelstvo, tj. zaměstnaní 
ale i  nezaměstnaní registrováni na ÚP, OSVČ, pracující důchodci a pracující 
studenti. Neváhejte se přihlásit do projektu, místa jsou omezená. Registrace 
bude probíhat do konce října. 
 

 Účast v kurzech je zcela zdarma  
 Občerstvení zajištěno 

 
Pro bližší informace nás kontaktujte na telefonním čísle 777 977 338, 

nebo mailové adrese: projekty@zs-majakovskeho.cz 
 

Vzděláním k lepšímu životu 
CZ.1.07/3.1.00/50.0003 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP VK 
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Setkání zástupců obce Komorní Lhotka s jubilanty 
 
 
V pondělí 29. září 2014 proběhlo slavnostní setkání jubilantů v kavárně Kulturního 
domu Komorní Lhotka. 
Všechny zúčastněné přivítala p. Šárka Przeczková a s blahopřáním se připojil i 
starosta a místostarosta obce.  
Svými písněmi a básničkami popřáli našim jubilantům děti ze ZŠ a MŠ Komorní 
Lhotka. V příjemné atmosféře společně všichni zavzpomínali na svá prožitá léta. 
Ještě jednou všem jubilantům naší obce srdečně blahopřejeme a přejeme hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.  
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ 
 

Výstava ovoce, zeleniny a květin v Komorní Lhotce 

Ve dnech 20.- 21. 9.2014 proběhla Výstava ovoce, zeleniny a květin v sále Obecního 

úřadu v Komorní Lhotce. Prezentovaly se zde výpěstky členů místní ZO ČZS. Rovněž 

přispěli někteří občané Komorní Lhotky. Nejvíce byly zastoupeny odrůdy jablek a 

vinné révy, v  nemalé míře i zelenina, jako kapie, rajčata a kozí rohy. Výstavu vkusně 

obohatily květiny, především begónie, pelargónie, fuchsie a čerstvě řezané jiřiny. 

Návštěvníci si zde mohli zakoupit proutěné zboží, vřesy a chryzantény, které 

poskytlo Zahradnictví Dobrá. Nabízely se medové produkty a košíkářské výrobky 

prodejců ze Šenova. Výstavu zhlédlo 198 návštěvníků. Poděkování patří členkám ZO 

ČZS, které se podílely na přípravě občerstvení a ostatním členům za realizaci a 

zdárný průběh výstavy. 

Anton Pavelka, předseda ZO ČZS Komorní Lhotka 

 

 
 

PZKO KOMORNÍ LHOTKA 
 
Wakacyjne  wojaże 
Koniec wakacji już tradycyjnie kojarzy się członkom PZKO w Ligotce Kameralnej 

z wycieczką autobusową. 

W tym roku wyruszliśmy  w stronę Tarnowskich Gór i Gliwic. Tarnowskie Góry 

znane są  z wydobywania rud  ołowiu, srebra i cynku. Właśnie Zabytkową Kopalnię  

Srebra postanowiliśmy zwiedzić. Podziemną trasę turystyczną otwarto w 1976 roku. 

Wytyczono ją na terenie dawnej kopalni „Fryderyk”, w części powstałej w XVIII i 

XIX wieku. Obejmuje  czterdziesto metrowy zjazd szybem „Anioł” i wędrówkę 

1740 metrami  wyrobisk z rozległymi komorami („Srebrna”, „Zawałowa” i 

„Niska”). Dawną sztolnię wodną przepłynęliśmy łódkami.  Po wyjeździe na 

powierzchnię, w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni zwiedziliśmy Skansen Maszyn 

Parowych.  Z Tarnowskich Gór pojechaliśmy do Gliwic. Już z daleka widać było na 

horyzoncie wieżę radiostacji – najwyższą budowlę drewnianą na świecie, mierzącą 

111 m. Wieża zbudowana jest z drewna modrzewiowego i poskręcana  śrubami 

mosiężnymi, a jest ich ponad szesnaście tysięcy.   

Stacja nadawcza, znana jako Radiostacja Gliwicka, zbudowana została w latach 

1934-35 przez berlińską firmę Lorenz. Zainstalowano w niej nadajnik o mocy 8 kW, 

pracujący na fali średniej 243,7 m 

(1.231 kHz). Dobry odbiór w ciągu 

dnia możliwy był w promieniu 

kilkudziesięciu kilometrów. Nocą, 

dzięki odbiciu od jonosfery, fale 

radiowe z Gliwic docierały do całej 

Europy, a nawet Ameryki 

Północnej. Gliwicka Radiostacja 

retransmitowała audycje rozgłośni 

wrocławskiej oraz programy 

lokalne. W muzeum radiostacji 

zachowało się sporo przedwojennej 

aparatury, m.in. kompletny system 

chłodzenia lamp nadawczych.  

Bezpośrednio po zakończeniu 

wojny Radiostacja nadawała 

programy Radia Katowice.  W 2002 

roku  miasto Gliwice wykupiło całą 
trzyhektarową  działkę  
z zabudowaniami a od 2005 roku 
Radiostacja jest  
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oddziałem Muzeum w Gliwicach. Obiekt znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki 
Województwa Śląskiego. Co właściwie zdarzyło się w Gliwickiej Radiostacji 31 

sierpnia 1939 roku? 
Jednym z niewielu, który znają  prawdę, jest pan Andrzej Jarczewski. Jego 

ciekawego wykładu wysłuchaliśmy w muzeum radiostacji. 31 sierpnia 1939 o godz. 

20.00 do radiostacji w Gliwicach – należących wówczas do  Rzeszy Niemieckiej,  

wtargnęło kilku uzbrojonych, w cywilnych ubraniach esesmanów. Dowodził nimi 

Alfred Naujocks. Wyznaczony przez Reinharda Heydricha, szefa Głównego Urzędu 

Służby Bezpieczeństwa Rzeszy, działającego na bezpośrednie polecenie Hitlera. 

Akcja otoczona była najściślejszą tajemnicą. Napastnicy  niemieccy sterroryzowali 

załogę stacji radiowej i nadali po polsku komunikat: „Uwaga! Tu Gliwice. 

Rozgłośnia znajduje się w rękach polskich...".  W radiostacji zamordowano 

Franciszka Honioka, polskiego Ślązaka, uważanego  za jedną z pierwszych ofiar  

drugiej wojny światowej. Honiok miał być dowodem „polskiej winy". Następnego 

dnia Hitler wygłosił przemówienie, w którym rozpoczęcie wojny uzasadnił 

prowokacjami granicznymi, dokonanymi rzekomo przez stronę polską. Prawda o 

prowokacji gliwickiej wyszła na jaw dopiero  podczas procesu norymberskiego. 

Ostatnim punktem  naszej  wycieczki było zwiedzenie  palmiarni w Gliwicach. 

Aż trudno uwierzyć, że w środku miasta, wśród budynków i autostrad znajduje się 

oaza zieleni i ciszy  - park F. Chopina i budynek palmiarni z akwariami.  

Budynek palmiarni to nowoczesna konstrukcja architektoniczna o powierzchni 2000 

m
2
, w którym rośnie ponad 5600 roślin, a najstarsze okazy mają nawet ponad  sto 

lat. Na pewno warto było zobaczyć. 

W tym roku, jak i w wielu poprzednich, znowu zwiedziliśmy kilka ciekawych 

miejsc. Pełni wrażeń wróciliśmy do naszej podgórskiej wioski.  D. Mrózek,  J.Szpyrc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

                     
Opět začal školní rok 

Po dvouměsíčních letních prázdninách se konalo v pondělí 1. září slavnostní 
zahájení nového školního roku 2014-2015 rovněž i v naší škole. Přivítali jsme  
9 prvpáčků, které doprovodili na první školní cestě rodiče i prarodiče.  
Mezi žáky, pedagogy, ostatní zaměstnance školy a rodiče zavítal pan starosta 
Miloslav Hampel, který popřál všem žákům i zaměstnancům pohodové vykročení do 
nového školního roku a předal prvpáčkům sady pastelek a plnicí pera. SRPŠ 
věnovalo našim nejmladším žákům ručníky, třídní učitelka 1. ročníku PaeDdr. Sylva 
Martipáková připravila pro své svěřence učebnice, pracovní sešity a další pomůcky 
pro výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Hrdí prvpáčci tak odcházeli s plnými 
aktovkami.  
V letošním školním roce navštěvuje ZŠ 66 žáků, v MŠ je zapsáno 40 dětí. Služeb 
školní družiny využívá 45 dětí, které jsou rozděleny do dvou oddělení.  
Také já přeji všem dětem a jejich rodičům, pedagogům, správním zaměstnancům 
v ZŠ a MŠ úspěšné zvládnutí školního roku, pevné zdraví, pohody a příjemné  
spolupráce.          Mgr. Gabriela Palarčíková 
 

 



SCEAV KOMORNÍ LHOTKA 
 

 Setkání pro ty, kteří ztratili blízkou osobu, prožívají smutek a žal 

Vedení Farního sboru SCEAV v Komorní Lhotce nabízí pozůstalým, 
truchlícím a vzpomínajícím možnost setkání se. Šest týdnu po sobě, 
každý čtvrtek, bude otevřený prostor k rozhovorům. Jednotlivá setkání 
na sebe tematicky navazují. V průběhu procesu se již nelze ke skupince 
přidat. 
Obsah setkávání: Sdílení svého příběhu, Charakteristika žalu, Ztráty 
v našem životě, Uzdravení skrze víru, Smíření se se ztrátou, Vzpomínkové 
bohoslužby. 
Vypovězená slova se pokládají za důvěrné sdělení, o kterém se dál mimo 
skupinku nebude diskutovat. 
I tyto chvíle mohou být pro Vás časem, ve kterém se mohou hojit Vaše 
rány. Začínáme ve čtvrtek, 6.11.2014 v 17.30 hod. na faře v Komorní 
Lhotce. 
Přihlásit se můžete (bez ohledu na vyznání víry) na emailové adrese 
pastora sboru: boleslav.firla@seznam.cz 
 

   

VÍCEÚČELOVÁ HALA 

Crazy Night III. 

V pátek 5. září 2014 se uskutečnil již třetí ročník volejbalového maratonu Crazy 

Night. Jedná se o noční volejbalový turnaj ve sportovní hale v Komorní Lhotce. Akci 

jsme zahájili v 17 hodin na faře církevního sboru SCEAV, kde probíhala registrace a 

rozdělení účastníků do dvou týmů. V 18 hodin jsme se přesunuli do sportovní haly. 

Maratonu se zúčastnilo celkem 40 volejbalových nadšenců. Oba týmy hrály proti 

sobě celou noc, jen hráči se střídali po setech. Během celého turnaje mezi hráči 

vládla uvolněná a přátelská nálada. Pro ty, kterým docházela energie, bylo 

připraveno pestré občerstvení. Maraton jsme zakončili v sobotu kolem 7 hodiny 

ranní. Účastníkům se akce moc líbila. Fotografie z akce jsou ke zhlédnutí na 

internetové adrese: www.goo.gl/ajvFCV . Za přípravný tým i za všechny zúčastněné 

bych tímto chtěl poděkovat Obci Komorní Lhotka a našemu sboru SCEAV za vstřícný 

přístup a finanční podporu této akce.         Roman Niemczyk 
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VÍCEÚČELOVÁ HALA 

LIGOTKA CUP 2014 

V sobotu 16. 8. 2014 proběhl další ročník fotbalového turnaje LIGOTKA CUP 2014, 

kterého se zúčastnilo 5 družstev: UMPALUMPOVÉ, FC REBELS, SOKOL NEVÍM, 

LESANKA, SÄNTIS. Hrálo se o putovní pohár starosty obce.  I když nám počasí 

dopoledne přálo, při odpolední vyhodnocení jsme už potřebovali deštníky. Ale to 

hráčům ani divákům nezkazilo náladu. Na prvním místě se umístil tým 

Umpalumpové, druhé místo patřilo týmu FC Rebels, třetí byl tým Lesanka. Cenu 

nejlepšího brankáře získal Jan Jelen a cenu pro nejlepšího hráče si odnesl Lukáš 

Brzuchaoski. Tak nashledanou příští rok v srpnu.       Petra Wardasová 

 

 

 

STŘEDISKO BETEZDA 

Slezská diakonie, středisko BETEZDA Komorní Lhotka slaví 20 let 

Středisko BETEZDA Komorní Lhotka, domov pro osoby se zdravotním postižením, si 
v pátek 3.10.2014 připomnělo 20 let od svého otevření. Na podzim roku 1994 
Slezská diakonie po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřela křesťanský domov 
pro osoby se zdravotním postižením a opět tak navázala na diakonickou práci na 
Těšínském Slezsku, která se začala psát na začátku 20 století. V té době přišel do 
Komorní Lhotky farář Karol Kulisz. Poté, co uviděl ohromnou bídu mezi sirotky a 
lidmi bez přístřeší, rozhodl se najít způsob jak jim pomoci. Zprvu pronajal malý 
domek, ve kterém mohlo najít několik z nich své útočiště. Kapacita domečku však 
nestačila a tak ve spolupráci se Sdružením evangelickým žen z Těšína zakoupilo 
stavební místo v Komorní Lhotce a na něm vystavělo v roce 1917 nový dům 
s názvem BETEZDA. Tento dům mohl přijmout 26 osob a v následujících letech byly 
rozšířeny jeho kapacity až na 60 míst. V roce 1960 přešel domov, jako většina 
církevních zařízení v ČR, pod státní správu. Díky politickým změnám po roce 1989 
mohla být diakonická práce opět obnovena v rámci nově vzniklé organizace Slezská 
diakonie, která pak 8. října roku 1994 opět otevřela domov BETEZDA Komorní 
Lhotka. 
V rámci tohoto výročí si v  sále fary sboru SCEAV Komorní Lhotka připravili 
pracovníci a uživatelé program v rámci, kterého vystoupili uživatelé s divadélkem 
Tři stromy a ukázkou muzikoterapie – bubnování, vystoupil dětský sboreček 
Kamarádi ze SCEAV Komorní Lhotka a hosté. 
A co vlastně znamená název BETEZDA?„V Jeruzalémě je u Ovčí brány rybník, 
hebrejsky zvaný Bethesda (dům milosti), a u něho pět sloupořadí. V nich lehávalo 
množství nemocných, 
slepých, chromých a 
ochrnutých čekajících na 
pohyb vody. Neboť 
anděl Páně čas od času 
sestupoval do rybníka a 
vířil vodu; kdo první po 
tom zvíření vstoupil do 
vody, býval uzdraven, ať 
trpěl kteroukoli 
nemocí.“ Bible Jan 5,2-4 
 
Bc.Petra Morcinková, DiS. 

 
 


