
PŘIPRAVUJEME A ZVEME 
 

21.2.2015 

DĚTSKÝ KARNEVAL 

pořádá SRPDŠ Komorní Lhotka  

 

22.2.2015 od 14.00 hod. 

PŘEDNÁŠKA VOJENSKÉHO KAPLANA 

npor. Mgr. Daniel Wacławek 
kaplan 7. mechanizované brigády Hranice 

Téma: Vojáci v Bibli, Duchovní služba v Armádě ČR,  
Vojenský kaplan na zahraniční misi v Afghánistánu 

Pořádá Farní úřad SCEAV v Komorní Lhotce 
 

4. 3. 2015 

PRÁZDNINOVÝ TURNAJ V PEXESU 

pořádá obecní knihovna a víceúčelová hala 

 

13. 3.2015 

Besedy: PREVENCE BEZPEČNOSTI NEJEN PRO SENIORY 

a KURZ PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU 

pořádá spolek „KLÍČ – KOMORNÍ LHOTKA“ 

 

27. 3. 2015 

NOC S ANDERSENEM – pohádkové nocování v knihovně 

pořádá obecní knihovna 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 2. ZASEDÁNÍ DNE 18.11. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

- rozpočtové opatření č. VIII obce Komorní Lhotka 
- prodej pozemků p.č. 3477/5 o celkové výměře 85 m2, druh ostatní plocha, jiná 

plocha v k.ú. Komorní Lhotka Liboru Bosákovi za účelem narovnání 
vlastnických vztahů 

- odpisový plán ISÚ Komorní Lhotka na rok 2015 
- žádost ISÚ o změnu rozpočtu 
- komisi pro jednání se Slezskou církví evangelickou a.v. ve věci předpokládané 

restituce domova pro seniory Sarepta, ve složení: Miloslav Hampel, Ing. 
Jaroslav Szromek, Ing, Andrea Sztefková, Ing. Halina Zientková, Ing. Pavel 
Dyrčík 

- rozpočtový výhled obce Komorní Lhotka na rok 2015 – 2018 
- smlouvu na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na 

zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 
v celkové výši 3.600,- Kč 

- záměr na koupi nemovitosti p.č. 28/1, 28/2, 70, 71, 2114, 2115, 3193, 2995/4 
o celkové výměře 9532 m2, v k.ú. Komorní Lhotka do vlastnictví obce od 
majitele Henryka Majchrzaka, Polsko 

- úpravu rozpočtu č. III Základní školy T. G. Masaryka a Mateřské školy 
v Komorní Lhotce 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 3. ZASEDÁNÍ DNE 29.12. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

- rozpočet na rok 2015 

 v rámci tohoto rozpočtu jsou mimo běžné výdaje naplánovány tyto investiční 

 akce: 

- projektová dokumentace rozšíření mateřské školy 

- projektová dokumentace opravy náměstí 

- vybudování parkovacího stání u ZŠ 

- rozšíření veřejného osvětlení od hasičské zbrojnice po ZŠ a směrem na Horní 

Tošanovice, oprava veřejného osvětlení v areálu za kulturním domem 

- aktualizace projektové dokumentace Rozšíření kanalizace v lokalitě  

 „Za školkou a u kostela“ 

 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ DOSUD NEUHRADILI POPLATKY 

ZA ODPAD ZA ROK 2014, ABY TAK UČINILI IHNED 

- stočné za 4.Q.2014 je třeba uhradit ihned 

- poplatek za psa je třeba uhradit do 31.3.2015 

- poplatek za odpad za rok 2015 činí 600 Kč a první polovina je splatná  

           do 30. 4. 2015, veškeré slevy lze uplatnit rovněž do konce dubna 2015 

Platby lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka, 

a nebo 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 
 
KOMPOSTÉRY PRO OBČANY 
Kompostéry, které si občané v rámci projektu „Domácí kompostování v Komorní 

Lhotce“ objednali, jsou připraveny k odběru. Nejdříve je nutné podepsat v kanceláři 

Obecního úřadu smlouvu o pronájmu kompostéru a poté si tento vyzvednete.  

Dny výdeje kompostérů: 

16.,18., 23. a 25. února 2015 

V dopoledních hodinách   8.- 11. hodin 
V odpoledních hodinách 14.- 16. hodin 
Občané, kteří si kompostér neobjednali, mohou tak dodatečně učinit v kanceláři OÚ. 
S objednáním neotálejte, kompostérů nad rámec objednávek je omezený počet. 
 

PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NOVINEK 

Upozorňujeme na možnost přihlásit se k odběru novinek z webových stránek 
www.komorni-lhotka.cz. Na úvodní stránce v horní části orámované zeleně stačí 
vyplnit svoji e-mailovou adresu a budete informováni o změnách, které na obecních 
webových stránkách budou zaznamenány. 
 

MOŽNOST NAHLÍŽENÍ DO MAPY KOMORNÍ LHOTKY 

Informujeme občany, že na internetové adrese: obcanserver.cz/Komorni_Lhotka/ 

je k nahlížení zpřístupněna mapa územního plánu, katastrální mapa a letecký snímek 

obce Komorní Lhotka. Odkaz na tuto mapu je možno nalézt i na webových stránkách 

obce Komorní Lhotka v sekci Katastr a územní plán. 



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
MČR v extrémním horském maratonu  
Extrémní závod „ADIDAS 24 hodin na Lysé hoře“, který se konal 24. - 25. 1. 2015, 

byl letos pro zúčastněné opět extrémní. Minulý rok byl problém s velmi nízkými 

teplotami -20°C a nárazovým větrem, kdy musela několikrát při omrzlinách zasahovat 

horská služba. Tento rok byl velkou překážkou zledovatělý terén a následně nově 

nasněžený sníh. I přesto v Ostravici na start nastoupilo 912 z celkem 970 přihlášených 

závodníků.  

Přestože se loňského ročníku zúčastnilo více skvělých sportovců našeho mikroregionu 

(musím zmínit Matěje Tomíka z Horních Tošanovic a Lubomíra Uhláře ze Smilovic, 

kteří se v kategorii dvojic umístili na krásném druhém místě, ale tento rok museli oba 

závod ze zdravotních důvodů vynechat, stejně jako pořadatel závodu Libor Uher), i tak 

jsem moc ráda, že mám přátele, kterým stejně jako mě hory ani jiný sport nejsou cizí a 

šli do toho se mnou. Atmosféra na tomto závodu je totiž neopakovatelná, sáhnete si 

sice na dno svých sil, ale přesto zažijete spoustu legrace. Všichni jsou tam prostě v 

pohodě.  

Letos se zúčastnila poprvé i má spolužačka Markéta Baginská z Českého Těšína, která 

ve svých 17 letech během 24 hodin pokořila Lysou horu celkem desetkrát a díky tomu 

se stala mistryní ČR v tomto zimním maratonu.  

Tímto bych chtěla povzbudit všechny mladé lidi v Komorní Lhotce, aby využili hor, 

které mají nadosah a nebáli se zkusit něco nového ať už tuto zimní LH24 nebo letní 

maraton Beskydská sedmička. Doufám, že příští rok se nás z naší malé obce sejde na 

startu v Ostravici víc .                                     Sportu zdar, Fujtíková Bára 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 
 

 

 

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KOMORNÍ LHOTKA-HNOJNÍK 
MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KOMORNÍ LHOTKA – HNOJNÍK hospodaří na katastrálním území obcí 

Komorní Lhotka a Hnojník. Honitba má výměru cca 1698 ha honební plochy. Jedná se o 

honitbu smíšenou, tvořenou z poloviny lesními pozemky a z druhé poloviny ornou půdou, 

trvalými travními plochami a plochami ostatními. Posláním mysliveckého sdružení je 

vykonávat právo myslivosti na pronajatých pozemcích a udržovat tak stavy zvěře mezi 

normovaným a minimálním počtem, tak aby nedocházelo vlivem překročení normovaných 

stavů některého druhu zvěře k nadměrné zátěži životního prostředí. MS Komorní Lhotka – 

Hnojník má 37 členů převážně občanů dotčených obcí. Činnost MS řídí 7 členný výbor v čele 

s předsedou sdružení p. Karlem Walachem. 

V honitbě Komorní Lhotka – Hnojník se vyskytují tyto hlavní druhy zvěře: Jelen Evropský, 

prase divoké, srnec obecný, zajíc polní, bažant obecný, jeřábek lesní, holub hřivnáč. 

Z predátorů je to jezevec lesní, liška obecná, kuna skalní, psík mývalovitý a přechodně rys 

ostrovid. MS při své základní činnosti pořádá společensko-kulturní akce jako výstavy 

trofejí(květen), srnčí hody (červenec), myslivecký ples (únor). Tradičním každoročním 

zhodnocením naší práce jsou podzimní hony na drobnou zvěř (zajíc, bažant). V minulém roce 

se tyto hony konaly 15. 11. 2014 v lokalitě Hnojník a 6. 12. 2014 v Komorní Lhotce v části 

Kyčera, Godula a částečně v lokalitě Kamenec. Plán lovu byl stanoven dle sčítaných stavů na 

25 zajíců a 20 bažantů. Tento plán nebyl splněn hlavně u bažanta obecného. Součástí honu na 

drobnou zvěř je i závěrečné přátelské posezení – Poslední leč, na které se v duchu 

mysliveckých tradic provádí přijímání nových členů sdružení mezi myslivce, je vyhlášen „Král 

honu“ s nejvyšším počtem ulovené zvěře. Rovněž se provádí pasování na lovce při ulovení 

prvního kusu některého z druhů zvěře nacházejících se v honitbě. Přes zvýšenou pozornost 

věnovanou drobné zvěři, se nám nedaří dostat stavy této zvěře na historicky původní počty. 

V posledních letech se nám daří v tlumení zvěře škodící myslivosti, jako jsou lišky, kuny, 

jezevci a v poslední době i rozšiřující se z Asie psík mývalovitý. Tato činnost pozitivně působí 

na stavy drobné zvěře a v posledních letech zaznamenáváme nárůst počtů zvěře zaječí. 

Nepříznivý vývoj přetrvává u bažanta obecného, na kterého má nepříznivý vliv jednak 

opakující se v posledních letech špatné počasí v době vyvádění mláďat, ale i narůstající stavy 

černé zvěře, která působí nemalé škody na snůškách a mláďatech nejen drobné zvěře. Na stavy 

černé zvěře má velký vliv velkoplošné hospodaření s plodinami jako je řepka olejka a kukuřice, 

které poskytují této zvěři dostatek atraktivní potravy a zároveň bezpečnou krytinu. V roce 2014 

byl uloven zatím rekordní počet 30 kusů zvěře černé (divočák) a to hlavně v kategorii sele a 

lončák.  

Nemalou měrou se projevuje na stavech zvěře v honitbě také automobilová doprava. V roce 

2014 skončilo pod koly dopravních prostředků 14 ks zvěře srnčí, 2ks vysoké- jelení a to jsou 

kusy evidované. Mnoho nehod je, kdy se sražený kus nepodaří nalézt nebo nejsou vůbec 

nahlášeny. S narůstajícím turistickým ruchem a s tím spojeným volným pohybem psů je zvěř 

rovněž stresována a vytlačována ze svých původních stávanišť do míst, kde hlavně v zimním 

období může působit nemalé škody na lesních kulturách.  

Tímto bych chtěl apelovat na všechny majitele domácích mazlíčků, aby je pokud možno 

nenechávali volně pobíhat v honitbě, aby i volně žijící zvěř měla svůj prostor pro život 

v prostředí, do kterého bezesporu patří. Vždyť volně žijící zvěř je považována za národní 

bohatství, a tak bychom se podle toho k ní měli chovat. 

Ivo Sztefek, hospodář MS Komorní Lhotka-Hnojník 
 



ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HNOJNÍK 

POŘAD BOHOSLUŽEB V DOBĚ VELIKONOČNÍ 

28.03.2015     S platností Květné neděle  

                               Komorní Lhotka   15,30  p 

29.03.2015      Květná neděle – památka vjezdu Ježíše do Jeruzaléma 

/průvod s ratolestmi/ 
                               Hnojník           7,30p   8,45č 
                               Třanovice      10,00p 

02.04.2015     Zelený čtvrtek – Památka  Poslední večeře 
                               Hnojník        18,00  č+p 

  03.04.2015   Velký pátek – Umučení Ježíše Krista 

   Hnojník          obřady 15,00  č+p 

04.04.2015    Bílá sobota – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 
   Hnojník 8,00 Laudy – ranní chvály, po celý den adorace v „Božím Hrobě“ 
                                          
                                 Hnojník   20,00  č+p 

05.04.2015    Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
   Hnojník           7,30 p 8,45 č 
   Třanovice      10,00 č 
   K. Lhotka      11,15 č        

06.04.2015    Pondělí velikonoční 
  Hnojník         7,30 p 8,45 č 
  Třanovice    10,00 p   

 

11.04.2015    S platností 2. velikonoční neděle 

                                  Komorní Lhotka 16,30 p 
                                   

12.04.2015     2. neděle velikonoční - „Božího Milosrdenství“ 

                                 Hnojník 7,30 p  8,45 č 
                                 Třanovice 10,00 p 

12.04.2015   Hnojník 10,00 -17,00 adorační den farnosti 

Příležitost ke svátosti smíření (zpověď) před Velikonocemi: 
   Třanovice: sobota 28.03.2015   od 9:00 hod 
   Komorní Lhotka: sobota 28.03.2015 od 15 hod 
   Hnojník: neděle 29.03.2015 od 14 hod 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HNOJNÍK 

Jak je to s tím Popelcem? 

     „Je třeba naplnit a připravit popelnici, zítra je svoz.“ Zaznívá často v domácnostech, 

které pravidelně plní plechovou nádobu odpadem. V zimním čase se tam najde i ten 

popel, který je také třeba vynést. A tak se zbavujeme toho, co nám doma překáží, co 

už nepotřebujeme, co prostě je třeba vyhodit. Když se tak zamýšlím, nějak podobně 

tento proces probíhá u lidí, kteří se nespokojí jen tak se svým životem a také chtějí 

uklidit a vynést či vyhodit to co do něj nepatří. Hledají způsob, jak na to. A ta doba je 

právě tady. Čas přípravy na Velikonoce, předvelikonoční půst. Nemám na mysli jen 

půst od jídla, ale odříct si to co druhého uráží, co vede ke zbytečným problémům, 

nesnášenlivosti, závisti, neporozumění apod.  

     Křesťané v katolické církvi toto období začínají Popeleční středou (středa šest 

týdnů před velikonocemi). V tento den přijímají na čelo kříž z popela a postí se. Co 

znamená popel? Popel má mnoho podob. Vzniká, když něco shoří, a obvykle bývá 

znamením zániku a smutku. Popel ale také očišťuje a zúrodňuje půdu.  

   Popel nám křesťanům připomíná, že i náš život má svůj konec a že také my jednou 

zemřeme. Kříž připomíná, že Ježíš za nás zemřel a vstal z mrtvých. Kříž je tedy 

znamením nového života. Popelec, který přijímáme na čelo, tedy znamená, že jednou 

vstaneme z mrtvých. Proto slyšíme slova: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.“  

     Popel je také znamením pokání a lítosti nad tím, co jsme v životě udělali špatně 

nebo pokazili. V postní době si můžeme všechno znovu promyslet a vydat se na 

správnou cestu: na cestu lásky k Bohu a ke druhým lidem. Proto mohu uslyšet slova: 

„Obraťte se a věřte evangeliu.“  

     V postní době se snažíme o očištění. Neznamená to, že se častěji myjeme, ale 

prosíme Ježíše, aby nám pomohl osvobodit se od všeho, co ušpinilo naše srdce, aby 

v něm mohlo znovu bydlet dobro.  

     Postní doba je čas, kdy se můžeme nechat Bohem proměnit. Popelec je znamením 

našeho rozhodnutí změnit svůj život k lepšímu. Podobně jako z prachu země vyrůstá 

úroda, umí Bůh naše provinění, kterých litujeme, proměnit v dobro.  

   Nechávám na každém k zamyšlení nad tím, co je třeba proměnit a očistit. Pokud se 

ti podaří alespoň něco málo změnit, pak jistě velikonoční radost prozáří i tebe a 

nabídne ti naději, že smrtí nic nekončí.                     Římskokatolická farnost Hnojník 

 

                               



                                                     SCEAV KOMORNÍ LHOTKA   

Děti z nedělní besídky  
vystoupily v Betanii. 

 
Stalo se již tradicí, že první 
lednovou neděli děti z nedělní 
besídky v Komorní Lhotce 
navštěvují babičky v domově pro 
seniory Betania. Byli jsme moc 
rádi, že pár vánočních koled, 
básničky dětí i povzbudivé slovo 
místního pastora Boleslava Firly 
zpříjemnily jedno nedělní 
dopoledne obyvatelkám Betanie. Potěšení bylo na obou stranách, babičky již na nás 
čekaly a připravený program se jim moc líbil. Děkujeme za milé přijetí i za sladkosti, 
které děti obdržely. Rádi přijdeme zase v květnu společně oslavit svátek matek.                                                                                           

Učitelé nedělní besídky 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

SCEAV KOMORNÍ LHOTKA 
 

POSTNÍ DOBA A VELIKONOCE 
     Zanedlouho vstoupíme do postního období. Proto Vás srdečně zveme na bohoslužby 

jak v neděli, tak i v pátek. Páteční bohoslužby začínají v 16.30 hod. v sále na faře a 

zvěstí Božího slova slouží faráři ze sborů naší církve. Nedělní bohoslužby začínají v 8.30 

hod. a v tomto období se konají v sále na faře. Odpoledne v neděli zveme na biblickou 

hodinu, která se koná v 16.00 hod. na faře. 

20.2. – 1. Postní pátek - v jazyce českém  
22.2. – 1. Postní neděle – v jazyce českém, v rámci bohoslužeb zpověď a Večeře Páně 
27.2. – 2. Postní pátek – v jazyce polském 
1.3. – 2. Postní neděle – neděle diakonie – vystoupení klientů z Betezdy 
6.3. – 3. Postní pátek – v jazyce českém 
8.3. – 3. Postní neděle – v jazyce českém, zpověď a Večeře Páně po bohoslužbách 
13.3. – 4. Postní pátek – v jazyce polském 
15.3. – 4. Postní neděle – v jazyce polském, po bohoslužbách sborové shromáždění 
20.3. – 5. Postní pátek – v jazyce českém 
22.3. – 5. Postní neděle – v jazyce českém, v rámci bohoslužeb zpověď a Večeře Páně 
27.3. – 6. Postní pátek – v jazyce polském 
28.3. – Zpověď a Večeře Páně pro starší a nemocné v 14.00 hod. na faře 
29.3. – Palmová neděle – vystoupení dětí z nedělních besídek, zpověď a Večeře Páně 
po bohoslužbách (bohoslužby v kostele) 
 
VELKÝ TÝDEN – bohoslužby v kostele 
2.4. (Zelený čtvrtek) – bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně v 16.30 hod. 
3.4. (Velký pátek) – bohoslužby se zpovědí a Večeří Páně v 8.30 hod. v jazyce českém 
3.4. (Velký pátek) – Zpověď a Večeře Páně v jazyce polském v 15.30 hod. 
3.4. (Velký pátek) – bohoslužby v jazyce polském v 16.30 hod. 
5.4. (Velikonoční neděle) – bohoslužby česko-polské v 8.30 hod. 
6.4. (Velikonoční pondělí) – seniorátní mládežové bohoslužby v 8.30 hod. 
 

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna,  
aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,  

ale měl život věčný.  
Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil,  

ale aby skrze něj byl svět spasen.“ Jan 3,16-17 
 

 

 



VÍCEÚČELOVÁ HALA 

TURNAJ V KUŽELKÁCH PRO DĚTI 

Stalo se již tradicí,že víceúčelová hala pořádá po vánočních svátcích pro děti turnaj v 

kuželkách. Tentokrát to připadlo na sobotu 28.12.2014. Na turnaj se přihlásilo 26 dětí, 

které se do hry pustily s vervou a soutěžily „ostošest“. Před vyhlášením vítězů se nám 

jako každý rok ozval „halový skřítek“, který nás rád pozlobí tím, že nám schová 

výsledky. A tak nikdo nevyhrál, ani neprohrál. Všichni jsme si protáhli po svátcích 

ospalá těla a domů odcházeli s dobrou náladou a čokoládou v kapse. Už se těším, až 

se příští Vánoce zase sejdeme.   

PS: Děti až potkáte „halového skřítka“, řekněte mu, že se už na něj nezlobím.  

PETRA WARDASOVÁ 

 

 

VÍCEÚČELOVÁ HALA 

TURNAJ V KUŽELKÁCH PRO DOSPĚLÉ 

V sobotu 17. 1. 2015 se konal turnaj v kuželkách pro dospělé. Přihlásilo se 20 

soutěžících. Nálada byla skvělá a dvě hodiny utekly jakoby nic. Pro vítěze byly 

připraveny dárkové balíčky a diplomy. Na prvním místě se umístil Roman Tvrdý, druhé 

místo získal Martin Hampel a třetím výhercem se stal Jan Krzyžak. Děkujeme všem, 

kteří se turnaje zúčastnili, a těšíme se nashledanou zase za rok.  

PETRA WARDASOVÁ 

 
 
 
 

 
 
 



VÍCEÚČELOVÁ HALA a SPOLEK KLÍČ 

 
 

 

OBECNÍ KNIHOVNA 

OBECNÍ KNIHOVNA 
Rok 2014 byl v knihovně plný čtení, výpůjček a promítání. Knihovna se zapojila do 
celostátních akcí, jako je BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ, kdy knihovnu navštívily všechny 
třídy základní školy, školní družina a také děti z mateřské školy. V březnu jsme se 
věnovali spisovatelům - Ondřeji Sekorovi a Eduardu Petiškovi. Děti  první třídy byly 
pasovány do řádu čtenářského, dostaly čtenářský deník, čtenářský pas a registraci do 
obecní knihovny zdarma. Několik let navštěvujeme také místní Domov pro seniory, 
kde klientům předčítáme knihy. Další celostátní akcí byl TÝDEN KNIHOVEN, který se 
uskutečnil v říjnu, proběhly malé besedy, četlo se, plnily se pracovní listy, „četlo se 
ušima“ - poslouchaly se audio knihy, promítalo se pro děti ze ZŠ, MŠ a ŠD. Uspořádali 
jsme také kreativní kurz  - „Kraslice jinak“, Den pro dětskou knihu, kde si děti při 
poslechu audio knih vyráběly knižní záložky z komponentů na bižuterii, náušnice a 
těžítka v podobě malovaných kamenů. V květnu proběhla malá rekonstrukce 
knihovny, přibyly knižní regály a rozšířila se část knihovny tzv. pro dospělé. Ve 
spolupráci s obecním úřadem proběhlo pro děti i dospělé pohádkové odpoledne, kde 
nám mladí herci z divadelního souboru LUPÍNEK zahráli pohádku S čerty nejsou žerty 
a  Finfárum. Na závěr roku zavítala knihovna do naší mateřské školy, kde proběhla 
malá beseda o Vánocích, četl se krásný vánoční příběh, koukali jsme na vánoční 
pohádku, kreslili, plnili malé úkoly a hlavně jsme si s dětmi povídali o jejich tajných 
přáních a dárcích pod vánočním stromečkem.  
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhají při všech akcích, konaných 
naší obecní knihovnou. Děkuji, mimo jiné, naší paní „Čítance“ -  Petře Wardasové za 
pomoc při knihovnických hodinách, ať už probíhají v knihovně nebo v Domově pro 
seniory.  
Taktéž v roce 2015 nebudou akce v knihovně chybět. V únoru se uskuteční beseda pro 
ZŠ a MŠ pod názvem – „Kyberčuně v hustým internetu“, a to se spisovatelkou Lenkou 
Eckertovou, proběhne „Listování“ s hercem Lukášem Hejlíkem. V březnu, o jarních 
prázdninách, chystáme ve spolupráci s Víceúčelovou halou Prázdninový turnaj 
v pexesu, konec března bude patřit „Noci s Andersenem“, opět se uskuteční Den pro 
dětskou knihu, proběhne beseda i pro širokou veřejnost, a to s cestovatelskou 
rodinou Jiřího Máry, nebudou chybět kreativní kurzy, Týden knihoven i beseda se 
spisovatelkou Marcelou Mlynářovou, a pokud vše vyjde také s Ditou P.                  K.Ch. 
                                                                               

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


