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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 4. ZASEDÁNÍ DNE 10. 2. MIMO JINÉ SCHVÁLILO:

-

-

-

-

dodatek č. 7 ke smlouvě o závazku veřejné sluţby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění ostatní dopravní obsluţnosti (o sobotách, nedělích a
svátcích) na území obce Komorní Lhotka
ţádost charity Český Těšín o příspěvek na provozní náklady terénních
sluţeb pro seniory, nemocné a osoby s omezenou soběstačností
z rozpočtu obce Komorní Lhotka ve výši 5.000,-Kč
odkoupení pozemků v okolí obecního úřadu o výměře 9 532 m2 od
vlastníka Henryka Majchrzaka za cenu 17 PLN/m2, za účelem
narovnání vlastnických vztahů
dodavatele programového vybavení Codexis online na právní
informační systém a to firmu ATLAS consulting s.r.o. Ostrava
zpracování aktualizace projektové dokumentace „Odkanalizování části
obce za školou a u kostela“, kterou provede firma A-VITAL Ing.
Zdenka Makohuzová s.r.o. Ostrava

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
ŽÁDÁME OBČANY, KTEŘÍ DOSUD NEUHRADILI POPLATKY
ZA ODPAD ZA ROK 2014 A POPLATEK ZA PSA ZA ROK 2015,
ABY TAK UČINILI IHNED!!!
- stočné za 1. Q. 2015 se bude vybírat od 20. dubna 2015
- poplatek za odpad za rok 2015 činí 600 Kč a první polovina je splatná
do 30. 4. 2015, veškeré slevy lze uplatnit rovněţ do konce dubna 2015
Platby lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka,
anebo 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 jiţ částečně vydány. Pokud máte kompostér
objednaný, přijďte podepsat do kanceláře Obecního úřadu smlouvu o pronájmu
kompostéru a poté si tento vyzvednete.

Dny výdeje kompostérů:
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 5. ZASEDÁNÍ DNE 11. 3. MIMO JINÉ SCHVÁLILO:

-

-

-

rozpočtové opatření č. I obce Komorní Lhotka
zásady na vypsání grantů obce Komorní Lhotka na rok 2015 ve výši
50.000,- Kč s tím, ţe maximální výše příspěvku na jednu akci bude
10.000,-Kč
výběrovou komisi na akci: “Rekonstrukce místní komunikace
k sauně“ ve složení: Ing. Jaroslav Szromek, Ing. Halina Zientková,
Jiří Šimík, Julian Wurszt, Roman Raszyk a administrátora na toto
výběrové řízení - firmu TISPOL s.r.o. Třanovice
pokračování projektové přípravy k rekonstrukci stávající mateřské
školy v Komorní Lhotce

Středa 22. dubna 2015
V dopoledních hodinách 08.00 - 11.00 hodin
V odpoledních hodinách 13.00 - 15.00 hodin

Sobota 9. května 2015
Pouze v dopoledních hodinách 09.00 - 13.00 hodin
KLUB DŮCHODCŮ V KOMORNÍ LHOTCE ?
Díky podnětu některých našich spoluobčanů bychom rádi oslovili seniory
v Komorní Lhotce, kteří mají zájem o společenský život, chtějí pokračovat
v pěstování svých zájmů a rozšiřovat si poznatky z nejrůznějších oborů lidské
činnosti. Pokud máte zájem se setkávat se svými vrstevníky, popřípadě
organizovat společně různé akce, kontaktujte zaměstnance Obecního úřadu.

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘÁD OBCE – KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

Na základě zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu ve znění pozdějších změn a doplňků, § 8 odst. 12 a prováděcí
Vyhlášky č. 428/2001m ve znění pozdějších změn a doplňků bude Obec
Komorní Lhotka, jakoţto vlastník a provozovatel kanalizačního řádu a
čistírny odpadních vod v obci, sepisovat s majiteli rodinných domů a
rekreačních chat, kteří jsou napojeni na kanalizační řád obce, Smlouvu o
odvádění odpadních vod kanalizací.
Tyto smlouvy budou sepisovány aţ základě provedených kontrol za účasti
zástupců obce Komorní Lhotka a majitelů nemovitostí.
Kontroly kanalizačních přípojek, vodovodních přípojek a vodoměrů se
budou provádět od měsíce května 2015.
Majitelé nemovitostí, kteří pouţívají kromě vody z vodovodní sítě i vlastní
zdroj, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit na Obecní úřad Komorní
Lhotka.
GRANT NA SPOLUFINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH
A JINÝCH AKTIVIT V OBCI KOMORNÍ LHOTKA NA ROK 2015
Obec Komorní Lhotka vyhlašuje grant na spolufinancování projektů, jejichţ
cílem bude rozvoj kulturních, sportovních, vzdělávacích, volnočasových a
jiných aktivit společenských organizací, sdruţení, spolků a církví v obci
Komorní Lhotka.
Ţádost můţe být zaměřená na:
1. kulturní a společenské akce
2. volnočasové aktivity dětí a mládeţe
3. vzdělávací programy
4. akce pro seniory
5. sportovní činnost
6. podpora činnosti zájmových sdruţení a místních spolků s celoroční
působností.
Je nutno vyplnit „ţádost o grant“. Formuláře ţádosti a pravidla pro poskytování
grantu obdrţíte v kanceláři Obecního úřadu nebo jsou ke staţení z
internetových stránek obce: www.komorni-lhotka.cz od 16. dubna 2015.
Vaše vypracované ţádosti odevzdejte v kanceláři OÚ do 30. dubna 2015.
Ing. Jaroslav Szromek, místostarosta obce

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

POZVÁNKA NA OČKOVÁNÍ PSŮ
Upozorňujeme všechny majitele psů na povinné očkování psů ve stáří 3 měsíců
a starších, které se bude konat v pátek 17. 4. 2015 podle níţe uvedených míst:

8.00 - 8.25
8.30 - 8.45
8.50 - 9.15
9.20 - 9.35
9.40 - 10.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

točna autobusu
pod čp. 104 (Sniegoń)
„Stonávka“
„Kamenec“
u kulturního domu

Kaţdý pes musí být opatřen náhubkem a předveden v doprovodu dospělé osoby.
Náklady na vakcinaci ve výši 100,-- Kč hradí majitel.
Doneste s sebou očkovací průkaz psa!!!

TRANSFORMACE DZP
V prostorách Domova pro osoby se zdravotním postiţením ISÚ proběhlo dne
20. února 2015 společné setkání starosty obce p. Miloslava Hampla,
místostarosty obce p. Jaroslava Szromka, předsedkyně sociální komise p.
Dagmar Indrákové s pracovníky ISÚ – zástupci transformačního týmu p. Pavla
Dyrčíka, vedoucího týmu a členek týmu p. Ireny Peterkové, vedoucí DZP a sl.
Karly Komárkové, sociální pracovnice. Schůzky se rovněţ zúčastnila p. Jana
Tomšová, metodik projektu Transformace DZP z Centra podpory
transformace, o.p.s. z Prahy.
Cílem tohoto prvního setkání bylo seznámit zástupce obce s projektem, jeho
vývojem a významem pro další činnost DZP. Přítomní zástupci obce podpořili
rozšíření spolupráce s veřejností a navrhli setkání občanů s našimi uţivateli,
zaměstnanci i zastupitelstvem, které plánujeme u příleţitosti „smaţení
vaječiny“. Tam všechny seznámíme s účelem projektu, jeho naplněním a
dalším významem do budoucnosti, protoţe i my jsme občany obce a jsme její
nedílnou součástí.
Další schůzka se zastupiteli obce v rámci workshopu je plánována na polovinu
května a další podrobnější informace o průběhu projektu mohou občané
sledovat na našich webových stránkách www.isukl.cz v sekci DZP – Projekt
podpora transformace.
Ing. Pavel Dyrčík, vedoucí transformačního týmu

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
POSLEDNÍ DNY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V KOMORNÍ LHOTCE
Dnes po 70 letech se neumíme vžít do pocitů lidí, prožívajících celá léta svého života ve
strachu o holá přežití, jen stěží si dokážeme představit Evropu zničenou pohybem
hitlerovských vojsk a bombardováním, nejsme schopni pochopit motivy chování viníků
tehdejších strašlivých zločinů a krutostí…Pamětníků oněch hrozivých časů ubývá, ale tato
doba by neměla upadnout v zapomnění. Ne nadarmo se říká - jak porozumíme minulosti,
takovou budeme žít budoucnost. Z tohoto důvodu jsme rádi, že můžeme zveřejnit úryvky z
pamětí pana Jana Unického, (*1894 Kraków - +1991 Komorní Lhotka), který v Komorní Lhotce
působil jako evangelický pastor a jehož vzpomínky na poslední dny druhé světové války byly
zveřejněny v květnu roku 1995 v novinách Głos Ludu:
„ÚTERÝ 1. KVĚTNA 1945 bylo deštivé a studené. Posledním oddílem, který se ubytoval na
Gromnicówce bylo pět německých vojáků. Koncentrační tábor v Osvětimi byl již osvobozen a
do dalších táborů už vězně nepřijímali. Toho dne rozstříleli hitlerovci na židovském hřbitově
v Cieszynie 81 vězňů, z toho 15 žen. Jedním ze zastřelených byl Jan Drózd, profesor hudby a
bývalý majitel nemovitosti č. 156 v Komorní Lhotce.
STŘEDA 2. KVĚTNA 1945 - vojska SSSR dobyla Berlín. Zbylí němečtí úředníci opustili Cieszyn,
později v noci z 2. na 3. května tam „Sprengkommando“ vyhodilo do vzduchu několik mostů.
ČTVRTEK 3. KVĚTNA 1945, zem byla pokryta sněhem a pršelo. Posledním německým oddílem,
který u nás na „Gromnicówce“(název domu, kde pan Unicki bydlel) přespal, byli telefonisté.
Ráno svinuli telefonickou centrálu a předtím než odjeli, zavlekli do rohu našeho pozemku dělo
a bez výstrahy z něj vystřelili. Byl jsem právě v zahradě a nečekaný výstřel mne vylekal, stál
jsem od děla asi 40 metrů. V 11 hodin dopoledne se v Cieszynie objevili první vojáci SSSR a
hitlerovská vojska začala s ústupem z Komorní Lhotky směrem na Vyšní Lhoty.
Hospodář Jan Walach z Cybonowic (část obce K. L. směrem na Dobratice) sledoval z okna
svého domu pochod německých vojáků a všiml si, že někteří se zastavili u domu, který stál u
cesty, ale již na straně Dobratic. Zajímalo jej co se tam děje, proto vzal svou malou dcerku Evu
a šel se tam, i přes naléhání své ženy aby zůstal doma, podívat. Němečtí vojáci vedli dva vězně
pana Karla Kiszu z Dobratic a Jozefa Kukuczku z Komorní Lhotky. Pan Kisza i pan Kukuczka byli
odvlečeni do Nižních Lhot a tam u školy zastřeleni.
PÁTEK 4. KVĚTNA 1945 - Dřevěný domek čp. 99 byl toho času bez hospodáře. Jan Molin byl
povolán k vojsku a odvelen do Francie, jeho žena zůstala sama se čtyřmi dětmi a svou matkou.
Nejstarší syn měl 14 let, nejmladší byla roční dcerka. Toho dne ráno vjel do jejich dvora
nákladní vůz s německými vojáky. Velitel čety rozkázal vystrašené rodině Molinových, ať se
schovají ve sklepě. Babička, která si nebyla vědoma nebezpečí, poslala svého desetiletého
vnuka do pokoje pro cukr. Sotva hoch vyběhnul do patra, letící granát zdemoloval dřevěnou
stěnu domu i s částí střechy. Chlapci se naštěstí nic nestalo. Střelba trvala až do poledne,
tehdy němečtí vojáci přinesli do pokoje svého postřeleného kolegu a položili ho na lůžko. Další
z granátů zničil také stěnu chléva, jednu krávu zabil a druhou těžce zranil. Střílelo se až do
večera.
SOBOTA 5. KVĚTNA 1945 - boje pokračovaly hned od rozbřesku, sovětští vojáci konečně
obklíčili německá vojska, která začala ustupovat směrem na Vyšní Lhoty. Poslední obětí 2.
světové války byla paní Anna Majerowa, čp. 105, která byla usmrcena úlomkem granátu při
práci v kuchyni. Tento den boje v Komorní Lhotce skončily.“

LIGOTSKÝ KVÍZ
Pro následující čísla LIGOTSKÉHO miniZPRAVODAJE jsme pro Vás spolu s
kronikářkou obce Komorní Lhotka Ilonou Pavelkovou připravili kvíz z historie
regionu Těšínské Slezsko a především obce, ve které ţijete. Níţe předkládáme
pět kvízových otázek společně s variantami odpovědí. Vţdy jen jedna odpověď
je správná. Doručte nám do 20. 5. 2015 (osobně, na adresu: Obec Komorní
Lhotka čp. 27, 739 54 nebo na e-mail: zpravodaj@komorni-lhotka.cz) spolu s
vaším jménem a adresou správné odpovědi a my je zařadíme do slosování o
zajímavé ceny. Správné odpovědi a výherce uvedeme v dalším čísle.
1. V obecním znaku Obce Komorní Lhotka se nachází:
a) vřeteno
b) pluh
c) nůţky na stříhání ovcí
2. Kamenný obdélný náhrobek s litinovým erbem Johanna Gottlieba
Tschamera a jeho ţeny Christiny Beaty můţeme najít na:
a) obecním hřbitově v Komorní Lhotce
b) hřbitově u evangelického kostela v Komorní Lhotce
c) takový náhrobek se v obci nenachází
3. Původní zástavba v obci byla dřevěná. Na přelomu 19. a 20. století
se začalo s výstavbou zděných staveb. I dnes najdeme v obci několik
domů s letopočtem výstavby. Víte, kolik jich je označeno datací?:
a) jeden dům
b) dva domy
c) více neţ dva domy
4. Materiálem pro výstavbu katolického kostela Nejsvětějšího Srdce
Jeţíšova v Komorní Lhotce z roku 1885 byl:
a) těšínský pískovec
b) godulský vápenec
c) slezská ţula
5. Obec Komorní Lhotka je spojována s lázeňskou tradicí. Nacházejí
se zde Bylinné lázničky z roku 1860. Zaznamenal objekt, ve kterém
jsou bylinné koupele provozovány, stavební úpravy?:
a) objekt odpovídá stavu z 19. století
b) objekt byl několikrát stavebně upravován

KLUB STOLNÍHO TENISU

STOLNÍ TENIS 2014 / 2015
Do konce sezóny zbývají poslední dvě kola a můţeme tedy pomalu
bilancovat. Letos dlouhodobé soutěţe náš klub reprezentují čtyři
týmy.
Déčko loni sestoupilo z OS 2 do OS 3 a cílem byl postup zpátky.
Můţeme uţ nyní konstatovat s přehledem splněno. Tým skončí na
druhém postupovém místě s velkým náskokem na třetí Vendryni.
Tahouny byli hlavně Zdeněk Rada a Libor Přeček, kteří i suverénně
ovládli úspěšnost jednotlivců celé soutěţe.
Tým ,,C“ hrál nejvyšší soutěţ v okrese Okresní přebor. Po
pomalejším rozjezdu se hoši naladili na vítěznou vlnu a skončí
v horní polovině dvanáctičlenné tabulky.
Béčko hrálo Krajskou soutěţ a bylo největším překvapením
soutěţe. Silný a vyrovnaný tým ve sloţení Machander, Kroupa,
Kuběna a Branny doslova válcoval své soupeře a skončí na
překrásném třetím místě.
Nejlepší ale nakonec. Hlavní tým hrál opět v Divizi. Je to soutěţ,
nad ní uţ jsou ligové soutěţe. První polovina soutěţe se našim
hráčům vůbec nevyvedla a byli poslední. Do druhé části se nám
podařilo sehnat posilu Josefa Bystřičana, který zrovna ukončil své
angaţmá v Německu. S Pepovými body se vrátil i klid na pálky
zbytku týmu a začalo se vítězit a samozřejmě i stoupat v tabulce
pryč ze sestupových příček. Záchrana je samozřejmě úspěchem.
V sobotu 4. 4. 2015 se od 18 hodin uskuteční uţ 12. ročník nočního
turnaje ve Víceúčelové hale v Komorní Lhotce. Máte moţnost
zhlédnout pozvané stolní tenisty z různých koutů naší republiky,
Slovenska a Polska a samozřejmě necelou dvacítku domácích hráčů
našeho klubu SSK Vento Komorní Lhotka.
Libor Przeczek, předseda klubu

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
LYŢAŘSKÝ KURZ
Jiţ počtvrté uspořádala naše škola ve spolupráci se SKI AREÁLEM ŘEKA
lyţařský kurz pro naše děti z mateřské a základní školy. Počasí nám přálo, a
tak druhý únorový týden vyměnilo 40 lyţařů pobyt ve školce a škole za pohyb
na zasněţeném svahu. Po rozdělení dětí podle výkonnosti se denně děti
zdokonalovaly ve svých dovednostech. Za 5 dnů děti udělaly obrovské
pokroky - začátečníci, mírně pokročilí i zdatní lyţaři. Bylo moc milé, ţe na
páteční závod přijelo děti povzbudit a fandit mnoho rodičů i prarodičů. Velké
poděkování patří všem skvělým instruktorům, panu vlekaři, paní prodavačce
v bufetu za přípravu svačin a čaje a panu Malému, který nám umoţnil kurz
realizovat.
Podle ohlasů dětí a rodičů jsem moc ráda, ţe se tato akce
uskutečnila a zařadila se mezi akce tradiční. I kdyţ jsme nelyţovali v Alpách,
všichni jsme byli moc spokojeni a ti, kteří nebyli, mohou všem účastníkům
závidět skvělé záţitky a sportovní vyţití.
Mgr. Gabriela Palarčíková, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

PŘEDŠKOLÁCI U ZÁPISU

KARNEVAL ( ANEB BONBÓNY, MYŠKY A VYPSANÁ FIXA)

Ve čtvrtek 22. ledna 2015 se uskutečnil v naší škole zápis dětí do prvního
ročníku. Budoucí prvňáčci se velmi snaţili a předvedli osvojené znalosti a
dovednosti. Výborně zvládly kreslení postavy, vystřihování, poznávání
geometrických tvarů, kaţdý z nich měl připravenou báseň. I letos se všem
dětem líbila práce na interaktivní tabuli, kde plnily úkoly s číslicemi,
poznávaly pohádky. Všechny děti byly odměněny taškou s drobnými dárky. Na
11 prvňáčků se uţ moc těšíme a přejeme jim mnoho úspěchů a radostí ve
školním prostředí.
Za pedagogický sbor Mgr. Gabriela Palarčíková, ředitelka školy

Tradiční dětský karneval, na který se těší nejen děti, se konal v sobotu 21.
února v KD Komorní Lhotky. Jiţ při vstupu do sálu mohli hosté obdivovat
úţasně barevnou výzdobu - jednalo se o bonbóny v nadţivotní velikosti všech
druhů i barev doplněnou o praporky.
Úderem 15. hodiny začal dětský rej masek. Účastníci mohli obdivovat
realisticky vyhlíţející zombíky, roztomilé princezny, rytíře či piráty, malíře,
kuchaře nebo postavičky ze Simpsonových. Dokonce i někteří dospělí
neodolali a pořídili si vlastní masky.
První organizované vystoupení měly děti z MŠ. Tancovaly na velmi sviţnou
myší polku a sklidily zaslouţený potlesk. Poté vystoupili ţáci ZŠ na skladbu
Krásný smutný den od Vypsané fixy. Své vystoupení doprovázené zvukovými
efekty pak zakončili upoutávkou na hokejové mistrovství.
Po organizované části přišla na řadu volná zábava. Část dětí skoro dvě hodiny
bavil klaun se svými soutěţemi a balónky různých tvarů. Některé děti však
daly přednost zábavě s konfetami. I o dospělé bylo dobře postaráno, velký dík
patří paním kuchařkám i rodičům, kteří se starali o "hladové ţaludky" a
správný "pitný reţim". Pomyslnou tečkou karnevalu pak byla tombola uváděná
samotným DJ Rostislavem Jeţkem. Trvala celou hodinu a skvělé bylo, ţe
vyhrály snad všechny děti, některé i několikrát.
Děkujeme ochotným a aktivním rodičům za organizaci, všem sponzorům a
paním učitelkám za výzdobu a přípravu vystoupení. Těšíme se zase za rok na
skvělou zábavu pro děti i dospělé.
Mgr.Lucie Gavelčíková

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

PZKO KOMORNÍ LHOTKA
CZAS TAK SZYBKO PŁYNIE…

OZNÁMENÍ O ZÁPISU

4. - 7. května 2015
proběhne zápis

v Mateřské škole v Komorní Lhotce
6.30 – 15.00 hodin
Přihlášky k zápisu je možné vyzvednout v MŠ.
Telefonní kontakt: 558 696 842
Podle rozhodnutí Nejvyššího ústavního soudu budou přijímány pouze děti
s povinným očkováním

W tym czasie PZKO w Ligotce Kameralnej zorganizowało tradycyjny bal,
tym razem „Pod gwiazdami“. Wprawdzie nie odbył się pod gołym niebem, ale
atmosfera była gwiezdna. Były tradycyjne kwiaty, kotyliony, ciastka.
Balowicze bawili się świetnie a z programem kulturalnym wystąpił zespół
taneczny PZKO Trzanowice.
Na początku marca odbyło się w ligockim Kole walne zebranie. Miłym
akcentem był występ dzieci PSP w Gnojniku. Na zebraniu wybrano skład
nowego Zarządu, podsumowano pracę Koła w roku 2014 i zaplanowano
imprezy na rok bieżący.
Nasz teatr amatorski staje się znany na tym terenie, występował już w
Stonawie, Rychwałdzie, Trzycieżu, Trzanowicach … a 15. 3. w Domu Kultury
w Cierlicku – Centrum (już po raz trzeci). Zespół aktorski wystawił dwie
komedie: „Kuchorz“ i „Z deszcza pod rynne“. Aktorzy grali świetnie a oby
dwie komedie bardzo podobały się cierlickiej publiczności.
J. Szpyrc

SCEAV KOMORNÍ LHOTKA

SCEAV KOMORNÍ LHOTKA
DĚTI VE SPORTOVNÍ HALE
Během dlouhých zimních večerů děti měly moţnost vybít svoji přebytečnou
energii ve sportovní hale. Největší zájem v letošním roce byl o florbal
a vybíjenou.
Daniela Niemczyková

CASD KOMORNÍ LHOTKA
PROGRAM AKCÍ CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
16. 04. 2015 v 17.30
KLUB ZDRAVÍ v sále KD Komorní Lhotka

04. 05. - 08. 05. 2015
VÝSTAVA "STVOŘENÍ", putovní vzdělávací,
vědecko-historická výstava, kaţdý den od 14.00
večer v 17.00 přednáška k danému tématu v sále KD Komorní Lhotka
03. 06. 2015 v 17.00
SETKÁNÍ ŢEN, modlitebna CASD Komorní Lhotka

18. 06. 2015 od 10.00 -- 17.00
DEN PRO VAŠE ZDRAVÍ v areálu za KD v Komorní Lhotce,
v případě špatného počasí v sále KD.
Bezplatná měření BMI, krevního tlaku, tuku v těle,
Harvard step test a několik dalších měření.
Večer v 17.30 - Zdravotní přednáška v sále KD
19. 06. 2015 od 10.00 -- 17.00
DEN PRO VAŠE ZDRAVÍ v sále KD v Třanovicích.
Bezplatná měření BMI, krevního tlaku, tuku v těle,
Harvard step test a několik dalších měření.
Večer v 17.30 - Zdravotní přednáška v sále KD
Srdečně zvou členové Církve adventistů sedmého dne

OBECNÍ KNIHOVNA
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÍ
Od pondělí 16. března proběhla v Obecní knihovně celostátní akce Týden
čtení. Knihovnu navštěvovala kaţdý den jedna třída, která měla besedu
zaměřenou na spisovatele Karla Čapka, Jana Drdu nebo na pusolamy a
jazykolamy. Ţáci vyplňovali oblíbené pracovní listy s kříţovkami,
spojovačkami a omalovánkami. Kaţdá třída dostala „bojový úkol“, něco zjistit,
vyhledat na internetu a doplnit v pracovních listech. Tyto úkoly měli splnit na
Noci s Andersenem. Velice mile mě potěšili ţáci z 5. třídy, kteří společnými
silami vyluštili slovo a splnili úkol dvě hodiny po odchodu z knihovny. Za
jejich snahu jsem slíbila, ţe celou třídu odměním. Takţe páťaci, těšte se!
V pondělí knihovnu navštívili naši prvňáčci, kteří po besedě o knihovně byli
pasování panem starostou na rytíře a rytířky čtenářství. Dostali pamětní list,
odznáček, čtenářský deník, desatero čtenáře a roční registraci do knihovny
zdarma. Knihovna navštívila v rámci této akce také mateřskou školu s broučky
a brouky v pohádkách a příbězích, kde se děti zaposlouchaly do příběhu o
Broučcích od Jana Karafiáta, plnily pracovní listy a vybarvovaly omalovánky.
Na závěr zhlédli krátké pohádky z cyklu Mrňouskové. Samozřejmě jsme
nezapomněli na naše věrné čtenáře a posluchače z Domova pro seniory.
Pokračovali jsme další kapitolou z knihy Četnické humoresky.
Katarína
Charbuliaková,knihovnice

OBECNÍ KNIHOVNA
NOC S ANDERSENEM A S VEČERNÍČKEM 2015
V pátek 27. 3. 2015 proběhl další ročník Noci s Andersenem. Naši noc jsme
spojili s 50. narozeninami animované postavičky – Večerníček. Letošního
nocování se zúčastnilo 43 nocleţníků. Jako obvykle jsme nocování zahájili
v Obecní knihovně, kde jsme společně vyluštili pár kříţovek, zodpověděli
pohádkový kvíz. Pro nocleţníky bylo připraveno stanoviště s úkoly, kde měli
děti například poskládat puzzle, poznat podle znělky pohádku nebo večerníček,
seřadit a spojit pohádkové dvojice, poskládat čepici Večerníčka a opravit
popletené básničky. Nechyběla pyţamová diskotéka, svítící náramky a tyčinky,
spousta sladkostí a na památku pamětní list pro kaţdého nocleţníka. Chtěla
bych touto cestou velice poděkovat Pavle Majerové, Petře Wardasové,
Kateřině Kubaczkové, Marcele Wursztové, Kateřině Sztefkové, Adéle
Wardasové, Denise Wardasové, Tereze Dyrčíkové a Světlaně Fujákové za
pomoc na letošním nocování v knihovně.
Katarína Charbuliaková, knihovnice

OBECNÍ KNIHOVNA A VÍCEÚČELOVÁ HALA
PRÁZDNINOVÝ TURNAJ V PEXESU
Uprostřed jarních prázdnin, ve středu 4. 3. 2015, uspořádala Obecní knihovna
spolu s Víceúčelovou halou Prázdninový turnaj v pexesu. Přihlásilo se 24 dětí a
dospělých. Věkové sloţení soutěţících bylo od 3 let do 30 let. Hrálo se na 3
kola. Postupovali soutěţící s nejvyšším počtem dvojic pexesa. Na začátku
druhého kola navštívil soutěţící pan starosta, který popřál všem štěstí. Ve
třetím kole se utkali: Matěj Cieslar: Martina Wardasová, Pavla Molinová:
Veronika Stasicová, Veronika Klodová: Denisa Wardasová. Na třetím místě se
umístila Martina Wardasová, druhá skončila Veronika Stasicová a první místo
patřilo Denise Wardasové. Všichni zúčastnění byli odměněni čokoládou a
diplomem za účast.
Katarína Charbuliaková, knihovnice

