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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
komunální volby jsou za námi a my bychom vám touto cestou rádi poděkovali za 
účast, která prokázala Váš zájem o dění v naší obci. Vážíme si důvěry, kterou jste 
nám v těchto volbách vyjádřili. Pevně věříme, že ji nezklameme a že všichni 
společně budeme pracovat ku prospěchu naší obce. 
Svými hlasy jste rozhodli, že zastupitelstvo obce v období 2014-2018 bude pracovat 
v tomto složení o složení: 
Miloslav Hampel, Ing. Jaroslav Szromek, Mgr. Tomáš Svoboda, MUDr. Dagmar 
Indráková, Jiří Šimík, Aleš Majer, Ing. Andrea Sztefková, Karel Poncza, Petr 
Santarius, Stanislav Čmiel, Ing. Halina Zientková 
NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DNE 3.11.2014  
byl starostou obce zvolen Miloslav Hampel a místostarostou Ing. Jaroslav Szromek 
 
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 1. ZASEDÁNÍ DNE 18.11. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

- složení výborů zastupitelstva obce 
Finanční výbor 
Předseda: Ing. Andrea Sztefková, členové: Aleš Majer, Bc. Michal Walach 
Kontrolní výbor 
Předseda: Mgr. Tomáš Svoboda, členové: Petr Santarius, Dana Zapletalová 
Výbor pro národnostní menšiny 
Předseda: Ing. Halina Zientková, členové: Ondřej Michalík, Jana Janiczková 
Kulturně-sociální výbor 
Předseda: MUDr.Dagmar Indráková, členové: Šárka Przeczková,  
Liběna Przeczková, Hana Fujtíková, Miluše Brzuchanská, Petr Santarius, 
Michaela Walachová, Janina Russ 
Stavební výbor 
Předseda: Jiří Šimík, členové: Julian Wurszt, Karel Poncza, Miloslav Hampel, Ing. 
Halina Zientková, Ing. Gustav Novák 
- finanční příspěvek Základní a mateřské škole s polským vyučovacím jazykem 

Jana Kubisze Hnojník ve výši 50.000,-Kč na vybavení herny hračkami a 
dalším vybavením v nově postavené mateřské škole 

- odprodej hasičského vozidla Karosa ASC 25 RTHP(naše stará Mápa) za 
částku 35.000,- Kč 

- předložení žádosti v rámci operačního programu příhraniční spolupráce ČR-
SR za účelem realizace projektu „Cesta nás tam dovedie“. Cílem tohoto 
projektu je kompletní rekonstrukce místní komunikace k sauně. O tom zda 
jsme byli úspěšní se dozvíme na jaře  

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 
JE POTŘEBA IHNED ZAPLATIT:  

- poplatek za odpad pro rok 2014   
- stočné za IV. kvartál 2013 + I., II. a III. kvartál 2014  

Platby lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka do 30.12.2014 
nejpozději do 12.00 hodin a nebo prostřednictvím internetového 
bankovnictví na č. účet: 23425781/0100:   

   
VS (stočné):             2321     SS: číslo domu 
VS (odpadky):          1340     SS: číslo domu 
 
  

Množí se stížnosti na volně pobíhající psy  

 
Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti na volně pobíhající psy a následné  
znečišťování okolí cest, chodníků, veřejných prostranství a ničení cizího 
majetku, 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.  
 
DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME NA ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU PSŮ NA 
ÚZEMÍ OBCE!!! 
  
 
 
 

Kompostéry pro občany 
 
Dodavatelská firma v těchto týdnech naváží kompostéry pro celý mikroregion na 
sklad do Třanovic, odkud budou rozváženy do jednotlivých obcí. V prvních měsících 
roku 2015 budete informováni o způsobu předání kompostérů do Vašeho užívání. 
 
 
 
 
 



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

 
VÍČKA PRO ADÉLKU 

Potěšila nás solidarita, která se rozpoutala po zveřejnění akce 
„Víčka pro Adélku“. První várku víček bychom mamince Adélky rádi 
poslali ke konci roku 2014, proto prosíme - pokud doma víčka 

sbíráte, přineste 
je na obecní úřad 
nejpozději do  

18. 12.2014. 

Za Adélku moc 
děkujeme . 

 

 

 

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 
Rozsvítit vánoční strom na náměstí přišlo více než 250 lidí  

 
Obec se rozhodla obnovit tradici rozsvěcení vánočního stromu za účasti 
občanů Komorní Lhotky. Za tímto účelem bylo zakoupeno moderní LED 
osvětlení na strom, který se nachází na náměstí v Komorní Lhotce. A tak 
když se dne 30. 11. 2014 sešli občané, aby společně vánoční strom 
rozsvítili, bylo na účet nové výzdoby slyšet spoustu nadšených reakcí. 
Program byl tento večer bohatý – občany přivítal starosta obce Miloslav 
Hampel, poté vystoupily děti ze ZŠ a MŠ v Komorní Lhotce, dorost a 
mládež SCEAV 
v Komorní Lhotce, 
kteří tímto večerem 
provázeli a postarali se 
o občerstvení. O 
závěrečné slovo se 
postaral Boleslav Firla, 
pastor SCEAV 
v Komorní Lhotce. 
Doufáme, že se nám 
podaří znovu obnovit 
toto tradiční setkání. 
Zároveň bychom rádi 
poděkovali všem, kteří 
se podíleli na 
organizace této akce. 
Fotografie z tohoto 
večera najdete na 
webových stránkách 
obce v sekci 
fotogalerie. 

 

 

 

 



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

Vítání občánků tentokrát s Českou televizí 

Když se ve čtvrtek 16. října 2014 v 16 hodin sešli rodiče nejmladších obyvatel  

Komorní Lhotky v sále obecního úřadu, většina byla překvapená. U obecního úřadu 

stály zaparkované vozy České televize a v sále pobíhali pánové s kamerami. Pan 

starosta přivítal mezi nejmladší občany Komorní Lhotky 12 chlapečků a 5 děvčátek, 

rodičům předal upomínkové předměty a všem popřál, aby Komorní Lhotka byla 

obcí, ve které se jim bude dobře žít. 

Krátký záznam z Vítání občánků v Komorní Lhotce jsme mohli shlédnout o dva dny 

později v hlavních zprávách na ČT 1 a fotografie z této akce najdete na webových 

stránkách obce v sekci fotogalerie. 

 

 

 

 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 
V sobotu 22. 11. 2014 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů naší obce „Den 

otevřených dveří v hasičské zbrojnici“, spojený se slavnostním požehnáním 

novému zásahovému vozu.  

V sále místního kulturního domu se sešli zastupitelé obce v čele se starostou 

p. Miloslavem Hamplem, zástupci katolické a evangelické církve a hosté 

z polského Boronowa. Pozvání přijali také místní občané, kteří se podíleli na 

stavebních úpravách hasičské zbrojnice, přestože nejsou v řadách SDH. 

Po slavnostním obědě jsme se přesunuli k novému zásahovému vozu, který 

byl po krátké modlitbě posvěcen. 

Z rukou pana starosty jsme obdrželi symbolický klíč k novému vozu a 

převzali jsme také drobné dary od našich kolegů z Polska. 

Součástí odpoledne bylo i sentimentální rozloučení s naší „starou Máňou“, 

vozem Škoda 706 CAS 25 RTHP, která i přes svůj věk a zastaralé technické 

parametry nám i našim předchůdcům dlouho a dobře sloužila. 

Zbytek odpoledne jsme strávili příjemným posezením všech zúčastněných 

v hasičské zbrojnici. 

Všem ještě jednou velké díky. 

Andrzej Sabela, velitel výjezdové jednotky SDH Komorní Lhotka 
 

 



 PZKO KOMORNÍ LHOTKA 
 

W Wigilię śnieg się skrzy magicznie,  migają lampki choinkowe, 

nadchodzi spokoj i świątecznośd i słowa znane – chociaż nowe … 

Oczy lśnią całkiem innym blaskiem, przy stole cisza pełna znaczeo 

i łzy radości i wzruszenia,  chod w taki wieczór się nie płacze. 

Aniołek się przemyka chyłkiem (jak mogłeś myśled, że go nie ma?) 

w zaczarowany mroźny wieczór same składają się życzenia. 

W opłatka płatkach przenoszone w sercach zostają na rok cały. 

Znajdują w smutnych dużych ludziach - radosnych ludzi całkiem 

małych. 

Znajdują dobry świat dziecinny, 

wiarę, nadzieję, dobrod, miłośd, 

to, o czym niby się pamięta, a co 

się kiedyś gdzieś zgubiło… 

Magiczny wieczór, dobry wieczór  

przynosi nam od siebie w darze 

uczucie szczęścia i radości. 

I moc spełnienia wielu  marzeo.  
                                                               M. Kordel 

 

 

Szczęśliwych, błogosławionych, 

pełnych rodzinnego ciepła  i radosnej kolędy  Świąt Bożego Narodzenia 

życzy wszystkim członkom i sympatykom 

Zarząd MK PZKO 

 

 PZKO KOMORNÍ LHOTKA 
 
Z życia wzięte 

Listopad już tradycyjnie kojarzy się mieszkaocom Ligotki  z amatorskim 

przedstawieniem teatralnym. Także w tym roku udało się członkom MK PZKO 

wystawid dwie komedie. Pierwsza, p.t. „Kuchorz“ została opracowana na podstawie 

scenariusza  Wandy Mrózek.  Wystąpili w niej: Ewa Furtek (równocześnie reżyser), 

Danuta Kokotek, Tomasz Kokotek, Roman Literak oraz w roli głównej Jarek Siedlok. 

Drugie przedstawienie: „Z deszcza pod rynne“ Władysława Młynka, którą amatorski 

zespół teatralnych powtórzył po siedmiu latach, nic nie straciła na aktualności. 

Udział wzięli: Anna Brych, Pavla Sabelova, Andrzej Sabela i Józef Szpyrc, reżyseria 

Aleksander Przeczek.  

Cieszy nas fakt, że publicznośd jak zawsze nie zawiodła, przyszła licznie obejrzed 

zmagania  naszych aktorów  i nagrodziła ich  brawami.  

Mamy nadzieję, że udało nam się umilid widzom nie tylko sobotnie popołudnie, ale 

także spojrzed z innej perspektywy na sytuacje z życia wzięte. 

                                                                                                          J. Szpyrc  MK PZKO 

 
 

 



ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

Slavice z Komorní Lhotky  

Na konci října se zúčastnily sestry Anežka a Daniela Indrákovy  finále 

soutěže s názvem Slavíci ve školní lavici. Jedná se o hudební soutěž , která je 

určena pro děti a mládež z celé republiky a její finále se konalo v Brně. V 

nesmírně těžké konkurenci se děvčata neztratila a podala skvělé pěvecké 

výkony. Danielce  se podařilo získat Cenu poroty! 

Blahopřeji jim a děkuji Daniele  za vzornou reprezentaci naší školy a oběma 

děvčatům za reprezentaci Komorní Lhotky. Velké poděkování patří rovněž 

rodičům Daniely za výbornou spolupráci.                                   G.Palarčíková 

 
 

 

ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI  

ZŠ A MŠ V KOMORNÍ LHOTCE 

SRDEČNĚ ZVOU  

NA 

PŘEDVÁNOČNÍ ZASTAVENÍ  
18.12.2014 V 16.00 V KD V KOMORNÍ LHOTCE 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

                     
Nocování ve školní družině 
V pátek 7.11.2014 v 18 hod. jsme měli sraz ve škole, byli jsme vybaveni lampiony a 

hurá do průvodu. I když trochu poprchávalo, náladu nám to vůbec nezkazilo. Měli 

jsme předem domluvenou trasu, zastavili jsme se u několika domů, kde jsme po 

zazpívání písničky byli odměněni sladkostmi. Po návratu do školy jsme snědli 

vynikající párek. V hale na nás čekal DJ, který nám pouštěl překrásné písničky a 

připraven byl i zábavný program. Ve škole nás pak čekala druhá večeře – naprosto 

luxusní pizza. Téměř nikomu se nechtělo spát, byla totiž nesmírná legrace, ale 

nakonec nás zmohla únava. Ráno nás probudila vůně kakaa a buchet od maminek. 

Pak jsme se sbalili a šli domů. Děkujeme, no prostě zážitek na celý život!        

              S. Skupinová, žákyně 4. ročníku 

Chtěly bychom ještě jednou moc poděkovat všem, kteří pomohli celou akci zajistit 

nejen materiálně, ale i ochotou přiložit ruce k dílu - manželům Sušovským, 

Miczkovým, Povalovým, Sztefkovým, Skupinovým, Wursztovým, Kalusovým, p. Mgr. 

Palarčíkové, p. Mgr. Vrábelové, p. Šimíkové, p. Miczkové, p. M. Gillové, p. B. Gillové, 

p. M. Wardasové, p. P. Wardasové   a také SRPDŠ. 

Vychovatelky ŠD, ZŠ T.G.M. Komorní Lhotka  

               



ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

Dýňování v MŠ 

Ve čtvrtek 30.10 2014 proběhlo zábavné odpoledne 

pro rodiče a děti. Akce byla realizovaná v prostorách 

mateřské školy. Všichni zúčastnění si přinesli dýně a 

pomůcky k výrobě strašidelných lampiček. 

Společné dlabání dýní a zdobení vyvolávalo veselí a 

radost všech. Každý společný výtvor byl absolutní 

originál. Na děti čekalo strašidelné občerstvení a 

plno sladkostí. Celá akce byla ukončena společným fotografováním. Dle 

ohlasů rodičů bylo letošní „Dýňování“prohlášeno jako první ročník a budeme 

se tedy všichni těšit na akci příští, tedy druhý ročník. 

Michaela Walachová MŠ Komorní Lhotka 

 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HNOJNÍK 

Římskokatolická farnost Hnojník 

 

Pořad bohoslužeb v době vánoční 2014-2015 

 
 Hnojník Třanovice K. Lhotka 

20.12.2014    15:30č 

21.12.2014 4. neděle adventní 7:30p 8:45č 10:00č  

24.12.2014 
Štědrý den – Vigilie Narození 

Páně 
20:30č+p 22:00p 15:30p 

25.12.2014 Slavnost Narození Páně 7:30p 8:45č 10:00č 11:15č 

26.12.2014 
Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 
7:30p 8:45č 10:00p  

27.12.2014    15:30p 

28.12.2014 

Svátek sv. Rodiny  

Ježíše, Marie a Josefa 

7:30p 8:45č 10:00p  

31.12.2014 

 

sv. Silvestra I., papeže 

Zakončení občanského roku 

18:00 č+p 

Te Deum  

a požehnání 

17:00č+p 

Te Deum  

a požehnání 

15:30 č+p 

Te Deum  

a požehnání 

01.01.2015 

Slavnost Matky Boží, Panny 

Marie 

Nový rok 

7:30p 8:45č 10:00p 11:15č 

03.01.2015    15:30p 

04.01.2015 2. neděle po Narození Páně 7:30p 8:45č 10:00p  

06.01.2015 
Slavnost Zjevení Páně – Tří 

Králů 
18:00č+p 17:00č+p  

10.01.2015    15:30č 

11.01.2015 Svátek Křtu Páně 7:30p 8:45č 10:00č  

     



ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HNOJNÍK 
 
Vánoce – Dva dny iluzí? 
 Vánoce jsou prý svátky pokoje, rozněcují v lidských srdcích lásku. Při pohledu na 
dítě narozené v betlémské stáji možná někteří zjihnou a chtějí se alespoň na chvilku 
chovat ke svým blízkým pěkně. V některých rodinách si dokonce slibují, že se na 
Štědrý den nebudou hádat, občas se o Vánocích přerušovaly i války.  
 
Nejpozději 27.prosince se ale vše vrátí do “normálu“. A tak se zdá, že harmonie, 
která mezi lidmi zavládla o Vánocích, byla jen iluzí. Anebo neuskutečnitelným snem, 
něčím, po čem v hloubi srdce toužíme, neočekáváme však, že by se to mohlo někdy 
naplnit.  
 
Bůh nám ale neprojevil svou dobrotu a lásku jen proto, abychom se rozněžnili při 
pohledu na Betlém nebo prožili dva dny v roce v iluzi o pokoji mezi lidmi. Chce ve 
svém milosrdenství každého z nás očistit od sobectví a obnovit nás svým Duchem 
lásky.   

                            Řkf Hnojník 
Přeji všem, aby Láska zrozená v betlémské stáji se narodila i ve všech lidských 
srdcích. Potom už Vánoce,  nebudou pouze dva dny iluzí, ale naplněním Božího 
příslibu. „Neboť tak Bůh miloval svět, že poslal svého jediného Syna, aby každý, kdo 
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ J 3,16 
Niech Miłość, która zstąpiła do nas poprzez  narodzenie Jezusa napełni nasze 
serca, by jej oddziaływaniem byliśmy zdolni wnosić pokój tam, gdzie walka, 
nienawiść, złośliwość, zazdrość. Błogosławionych świąt i wszelkich łask Bożych 
życzy i wyprasza  

Mons. Rudolf Sikora, farář a děkan 

 
 

                MZŠ Hnojník a PZŠ J. Kubisze Hnojník 

                    srdečně zve na 

            Benefiční koncert 

                   dne 16.12.2014 v 16:30 hod 

                      do katolického kostela v Hnojníku. 

                            V programu vystoupí žáci výše uvedených škol. 

                            Koncert zaštiťuje: Římskokatolická farnost Hnojník 

 

                                                     SCEAV KOMORNÍ LHOTKA    

Adventní a vánoční setkání 
Slezská církev evangelická a.v. v Komorní Lhotce 

Srdečně zveme - Serdecznie zapraszamy 
  7.12.    2. adventní neděle – bohoslužby p (kostel) v 8.30 hod. 

  7.12. Vánoční vystoupení dětí -  v Řece (OÚ) v 15.00 hod. 

  7.12. Vánoční vystoupením dětí -  ve Stříteži  (KD) v 16.00 hod. 

14.12.  3. adventní neděle – bohoslužby č/p  s vystoupením dětí v Komorní Lhotce 

(kostel) v 8.30 hod. 

14.12. Adventní koncert v Komorní Lhotce (kostel) v 17.00 hod. 

20.12.  Sborový vánoční večer v Komorní Lhotce (sbor.dům) v 16.00 hod. 

21.12.  4. adventní neděle – bohoslužby p v Komorní Lhotce (kostel) v 8.30 hod. 

21.12. Vánoční odpoledne s vystoupením dětí -ve Smilovicích (Karmel) v 15.00h.  

21.12.  Vánoční vystoupení dětí - v Komorní Lhotce v 16.00 hod. 

24.12.  Štědrovečerní bohoslužby p/č v Komorní Lhotce (kostel) ve 22.00 hod. 

25.12.  1. svátek vánoční – bohoslužby č/p v Komorní Lhotce (kostel) v 8.30 hod.  

26.12.  2. svátek vánoční – mládežové bohoslužby spol. v Komorní Lhotce 

(sbor.dům) v 8.30 hod. 

28.12.   1.neděle po Vánocích-seniorátní bohoslužby v Třanovicích (kostel) v 9.00h.  

31.12.  Silvestrovské bohoslužby č/p - v Komorní Lhotce (kostel) v 15.30 hod. 

31.12.  Silvestrovské bohoslužby spol. - ve Smilovicích (Karmel) v 17.00 hod. 

31.12.    Silvestrovský večer v Komorní Lhotce (sbor.dům) v 17.00 hod. 

31.12.    Silvestrovský večer ve Smilovicích (Karmel) v 18.00 hod. 

1.1. 2015 Novoroční bohoslužby č/p - v Komorní Lhotce (kostel) 

  

„Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků;  

v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu ...“ Židům 1,1 

 
Za krátký čas budeme sedět u štědrovečerního stolu, zpívat koledy a vzájemně se 

obdarovávat…. Asi každý z nás má rád takové chvíle.  

     Přemýšlela jsem nad tím, co vše nám Bůh chtěl říct těmi událostmi, které si o 

adventu i Vánocích připomínáme…. V Bibli čteme o tom, že Bůh k nám skrze různé 

události promlouvá. A tak jsou vánoční svátky pro nás výzvou, abychom v nich 

slyšeli to, co nám Bůh chtěl sdělit…. Vidíme jesličky a v nich děťátko …. 

   

 



                                                     SCEAV KOMORNÍ LHOTKA    

          Proč přišel Kristus na tuto zem, mezi nás lidi? Co tímto chtěl Bůh říct? Co je 

to, co máme pochopit, abychom neminuli cíl…. Co je to za zvěst, která nechce, 

abychom se jí účastnili jen jako diváci… Co je to za zvěst, která se má dotknout 

našich životů a zasáhnout naše srdce?! 

   S jakým záměrem, cílem a programem Ježíš přišel? 

     Myslím, že příchod Ježíše nám ukazuje pravdu o tom, jak nás Bůh vidí. Bible 

říká, že konáme zlé věci – v myšlenkách, ve slovech, skutcích… Bůh je vidí a ví o 

nich… často tím jak žijeme, utíkáme před Bohem. Není nic, čím bychom se mu 

zalíbili… Hřích poznamenal celý náš život… Takto Bůh vidí každého člověka…  

     Jaký měl tedy motiv, dát svého syna? Poslal Ho, protože nás miloval a miluje. 

Jeho láska je námětem vánoční události, kterou si budeme připomínat… Je to láska 

nepochopitelná …  

     My, lidé, milujeme člověka, na kterém se nám něco líbí, něco nás na něm 

přitahuje, člověka, který na nás něčím dělá dojem… Takové lidi milujeme….  

     Bůh nás však miluje přesto, že na nás není nic přitažlivé… Boží láska je svým 

způsobem paradoxní, nepochopitelná…. Nepřišel, aby nás odsoudil, zahubil, 

zničil… Přišel, aby nás zachránil. Aby nás osvobodil od všeho, co svazuje náš život. 

Aby byl součástí našeho života. Aby naplnil náš prázdný život… Abychom osobně 

pochopili: Bůh přišel kvůli mně! 

    A nakonec ještě jeden příběh… 

    Děti z nedělní besídky si připravily vánoční scénku o narození Pána Ježíše. Pro 

roli hostinského byl vybrán jeden trochu pomalejší a silnější kluk. Nemusel se toho 

moc učit, stačilo, aby vyhnal Josefa a Marii pryč slovy: pro vás tady není místo! Ten 

chlapec to uměl na zkouškách dobře zahrát. Vždy je přísně poslal pryč… aniž by se 

na ně podíval… Když se však na vystoupení podíval do očí Josefa a Marie a slyšel, 

jak prosí, nedokázal jim říct nic jiného než: nechoďte pryč! Měl slzy v očích, a když 

Josef podle plánu odcházel pryč, zakřičel na ně: Zůstaňte, dám Marii svůj pokoj! 

Co následovalo? Zmatek mezi dětmi… Po scénce lidé říkali: ten kluk tu hru 

pokazil… ale jiní tvrdili: to bylo to nejhezčí na celé scénce…. 

      Bůh promluvil tím způsobem, že dal svého Syna…. Dotkne se tato zpráva 

našeho srdce tak, že budeme mít odvahu vykročit jinak, že budeme mít odvahu 

pozvat Krista do svého života? Budeme mít odvahu pustit jej tam, kde doposud 

nevstoupil? Do našeho srdce? Budeme mít tu odvahu? Promění náš život letošní 

Boží volání? 

     W imieniu własnym, oraz całego ewangelickiego zboru w Ligotce Kameralnej 

pragniemy złożyć wszystkim życzenia Bożej obecności i Błogosławieństwa... 

życzymy, by tegoroczne Święta Bożego Narodzenia były czasem, kiedy naprawdę 

przekonamy się o tym, że Boży Syn, Jezus Chrystus przyszedł na nasz świat 

naprawdę dla nas... 

Renata i Bolesław Firlowie, pastorzy parafii ewangelickiej w Ligotce Kameralnej 

SPOLEK KLÍČ 
 

Bílé vánoce………. 
i když za okny to vypadalo jako na podzim, bez náznaků blížících se vánoc, sál 

Kulturního domu Komorní Lhotka se proměnil ve smrkový les s opravdu ….Bílými 

vánocemi….! 

V sobotu 29. a neděli 30. listopadu pořádal spolek „KLÍČ“ vánoční a prodejní 

výstavu, nazvanou BÍLÉ VÁNOCE. Atmosféru pohodových vánoc nám svým 

vystoupením přiblížily děti ZŠ T.G. Masaryka a MŠ Komorní Lhotka, děti ZŠ 

s polským jazykem vyučovacím Jana Kubisze v Hnojníku a děti z nedělní besídky 

SCEAV Komorní Lhotka.  

Pozvaní prodejci a vystavovatelé nabízeli své vánoční výrobky a skoro každý 

návštěvník si odnášel alespop malý kousíček „vánoc“ domů.   

Členové spolku „KLÍČ“ nabízeli k prodeji sladké koláče, zákusky a k zahřátí vánoční 

punč. Dle ohlasů návštěvníků byla vánoční výstava krásná a povedená.  

Děkujeme všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÍCEÚČELOVÁ HALA 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ HALA 

 

- výuka - výuka tenisu pro všechny, bez  
 

ZUMBA – 1. lekce 28.11.2014 
 

Kdy:pátek/ 19:00 – 20:00 

Kde:Sportovní hala, Komorní Lhotka   

Cena:70 Kč/ hodina 

Instruktorka: Sylvie Kubíková 

Telefon: 720 138 283  

E-mail:sylvie.kubikova@centrum.cz 

 

REZERVACE NA EMAILU NEBO TELEFONU 

TENISOVÁ ŠKOLA 
 
Víceúčelová hala  
Komorní Lhotka 
Tomáš Pilch 
777805658 
tomo.pilch@gmail.com 

 

 

- výuka tenisu pro všechny, bez věkového omezení 
- tenis pro začátečníky, rekreační i pokročilé hráče 
- tenisove kursy individuální i skupinové 

 

mailto:sylvie.kubikova@centrum.cz


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


