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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 6. ZASEDÁNÍ DNE 14. 4. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

- rozpočtové opatření č. II Obce Komorní Lhotka 

- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví zákaz 
provozování loterií a jiných podobných her na celém území obce 

- příspěvek pro CASD Komorní Lhotka na konání výstavy pod 
názvem „Stvoření“ ve dnech 4. – 8. 5. 2015 ve výši 6.000,-Kč 

- dodavatele projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce a 
prodloužení chodníku u ZŠ“ a to pana Ing. Bronislava Bonczka 

- umístění venkovních trenažérů na pozemku p. č. 528, 529/3 
v k.ú. Komorní Lhotka, který je v majetku obce, Integrovaným 
sociálním ústavem Komorní Lhotka, v rámci dotačního titulu 
„Nadace správného životního stylu“ 

- zadávací podmínky na projektovou dokumentaci pro stavbu 
„Stavební úpravy a přístavba mateřské školy – Komorní Lhotka“ 

 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 7. ZASEDÁNÍ DNE 5. 5. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

- rozpočtové opatření č. III Obce Komorní Lhotka 

- pronájem pozemků p.č. 70, 2982/1, 2114 o celkové výměře 
5571 m2 p. Ondřeji Novákovi za účelem zemědělské prvovýroby 
na dobu určitou do 30. 9. 2016 za částku 1.000 Kč/ha 

- bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti a hospodaření 
společnosti STONAX, o.p.s. v roce 2014 

- aby požadavky na změnu Územního plánu č. 1 byly 
shromažďovány do roku 2016 a poté bylo započato se změnou 
Územního plánu 

- administrátora k výběrovému řízení na dodavatele projektové 
dokumentace na zakázku malého rozsahu „Přístavba a 
rekonstrukce mateřské školy v Komorní Lhotce“ a to firmu 
TISPOL s.r.o. Třanovice 

- výběrovou komisi pro výběr dodavatele projektové 
dokumentace na zakázku malého rozsahu „Přístavba a 
rekonstrukce mateřské školy v Komorní Lhotce“ ve složení: Ing. 
Halina Zientková, Ing. Jaroslav Szromek, Jiří Šimík, Roman 
Raszyk, Julian Wurszt 

 
 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

CO JE POTŘEBA IHNED ZAPLATIT:  
 

o Nedoplatky poplatku za odpad 2014 - ihned 
o Poplatek za odpad na rok 2015 (600,-Kč/os) 
o Stočné za I. kvartál 2015 
o Poplatek za psa pro rok 2015 - ihned 

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 
 
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA V KOMORNÍ LHOTCE 
 

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 8.00 – 12.00 hodin, SOBOTA: 8 – 14 hodin 
 
ZÁKAZ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZAČNÍ SÍTĚ 

Opětovně upozorňujeme občany, aby bez vědomí vedení obce v žádném 
případě jednorázově nevypouštěli do veřejné kanalizační sítě své 
odpady ze septiků. Toto nezodpovědné jednání výrazně ovlivňuje 
bezproblémový provoz naší čističky odpadních vod, kdy dochází ke 
zničení čistících kultur v nádržích. V případě zjištění takovéhoto 
jednání bude viník pokutován. 

PŘIJMEME PRACOVNÍKA NA ČOV 

Na víkendové směny, svátky, zástupy za dovolenou a případnou 
nemocenskou přijmeme manuálně zručného muže na Dohodu o 
pracovní činnosti k práci na Čistírně odpadních vod v Komorní Lhotce. 
Řidičský průkaz skupiny „B“ nutný. Žádost o tuto pracovní pozici spolu 
s životopisem, prosíme, doručte do 26. 6. 2015 do kanceláře OÚ. Nástup 
možný od 1. 7. 2015. 
 

ZAHRÁDKÁŘŮM PATŘÍ ZA ÚKLID OBCE OPĚT VELKÝ DÍK 

Vedení obce děkuje všem občanům, kteří se dne 18. 4. 2015 zúčastnili 
tradičního jarního úklidu obce. Zvláštní poděkování patří vedení ČZS 
Komorní Lhotka za organizaci této prospěšné akce. Srdečně děkujeme a 
doufáme, že se v této tradici bude i nadále pokračovat. 



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

VZPOMÍNKOVÁ AKCE - 70. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 

V KOMORNÍ LHOTCE 

Tak jako většina měst a obcí České republiky, ani naše obec nezůstala stranou a 
den, kdy byla Komorní Lhotka osvobozena, si občané s úctou připomněli. 
V úterý 5. května v 15 hodin byla vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí konce 
2. světové války v Komorní Lhotce zahájena Českou hymnou u památníku padlých 
hrdinů 1. a 2. světové války. Následoval proslov starosty, pana Miloslava Hampla, 
ve kterém připomněl osoby o které nás 2. světová válka připravila, ale zdůraznil 
také, jak důležité je nezapomínat na nebezpečí, se kterým se lze setkat v dnešní 
době. Nejen s nacionalismem, terorismem, ale i běžnými jevy, se kterými se 
setkáváme denně. Nedostatek tolerance, lhostejnost, pohrdání autoritami a 
tradicemi, nepevnost rodinných vazeb. K tomuto tématu přidala několik 
důležitých a zajímavých slov také paní Joanna Szpyrcová, předsedkyně místního 
sdružení PZKO v Komorní Lhotce. Proslovy ukončil svými vřelými slovy pastor 
SCEAV v Komorní Lhotce pan Boleslav Firla. Následovalo vystoupení žáků polské 
ZŠ v Hnojníku a české ZŠ v Komorní Lhotce. Děti měly hezky připravené pásmo 
písní a básní prolínané úryvky z kroniky Komorní Lhotky posledních dnů 2. světové 
války. Akce byla zakončena položením kytic k památníku 1. a 2. světové války 
starostou obce a paní Szpyrcovou a to za doprovodu skladby z filmu Schindlerův 
seznam, kterou zahrála na housle paní Dagmar Indráková. 

LIGOTSKÝ KVÍZ 

Správné odpovědi Ligotského kvízu ze zpravodaje č. 2/2015 jsou: 

1. b, 2. b, 3. c, 4. a, 5. b. Vylosovaným výhercem minulého kvízu je paní 

Hermína Reissová, které tímto gratulujeme!!!      

Správné odpovědi tohoto čísla doručte do 20. 7. 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 

opět v dalším čísle. 

1) Na pohlednici je objekt: 
a) dnešního Hotelu Godula 
b) Obecního úřadu v Komorní Lhotce 
c) dnešního Hotelu Premiér 

               

                     zdroj obrázku: ze sbírek Muzea Těšínska 

2) V Komorní Lhotce působily od 50. let 20. století do roku 1983  
 řádové sestry. Ke kterému řádu náležely: 

a) Řád sv. Karla Boromejského (boromejky) 
b) Řád sv. Alžběty (alžbětinky) 
c) Řád sv. Benedikta (benediktinky) 

 

3) Na pozemku dnešní Chaty u Čápů byl v minulosti: 
a) krytý bazén 
b) hospodářská usedlost 
c) překladiště dřeva 
 

4) Finská sauna byla v Komorní Lhotce otevřena roku: 
a) 1895 
b) 1923 
c) 1966 
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Obec Komorní Lhotka 
srdečně zve na XVI. ročník 

 „Ligotského jarmarku“,  
který se bude konat  

v sobotu 25. července 2015 
V programu vystoupí 
 dechová kapela  
 taneční klub „Radost Bohumín“  
 folklórní soubor „Chotár“ ze Strečna   
 country kapela „Country sousedi“ 
 hudební skupina „Nevím“             
 „Maxim turbulenc“  
 „Beatles Collection Band“   
 „Queen revival“ 
 DJ „Denny“ 
 

Změna programu vyhrazena  
Součástí jarmarku bude 

 cyklozávod pro děti a mládež z Komorní Lhotky 

 pod názvem Podgodulský okruh 

 výstava „Šikovné ruce Ligotčanů“ 

 agentura „Zdravá školka“ se postará o Vaše děti (malování na tvář, 

animační programy, výtvarné kreativní dílny, nafukovací atrakce – 

koloseum, skluzavka, trampolína a mnohem víc…) 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

OZNÁMENÍ 
 

Paní MUDr. Dagmar Kullová  k  31. 3. 2015 ukončila svoji gynekologickou praxi. 
V nových prostorách na adrese Hnojník 127 (lékárna) bude od 1. 5. 2015 ordinovat 

MUDr. Alice Dudová, MUDr. Iveta Maráčková a MUDr. Bohuslav Mičaník. 
Velice rádi se postaráme o klientky po paní MUDr. Dagmar Kullové a poskytneme 

jim kvalitní komplexní gynekologickou péči v Hnojníku. 
Mimo ordinační dobu se na gynekologické vyšetření můžete objednat na  telefonním 

čísle: 558 631 243, 558 641 325 nebo na: email@gyn-pren.cz 
V akutním případě Vás mimo ordinační dobu ošetříme v gynekologické ambulanci 

Dobrá 78 nebo Jiráskova 2270, F-M, další informace viz: www.gyn-pren .cz 

 
 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
 
 
 
 
 

GYN-PREN s.r.o. 
Gynekologická ambulance Hnojník 127 
telefon:  558 696 052 
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DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ REALIZACE PROJEKTU PRO ISÚ 

Integrovaný sociální 

ústav, p. o. se dnem 

27. 03. 2015 opět 

aktivně zapojil do 

realizace jednoho 

z vytypovaných 

projektů. Projekt 

„Nadace správného 

životního stylu“ 

umožňuje ve 

spolupráci s firmou 

Colmex s.r.o. vybudovat tzv. venkovní fitness. V rámci projektu jsme 

pořídili pět venkovních fitness zařízení, která slouží k rehabilitaci klientů 

Domova pro osoby se zdravotním postižením. Od 05. 05. 2015 jsou tyto 

fitness trenažéry umístěny v areálu DZP v blízkosti víceúčelového hřiště a 

dětského koutku tak, aby byly přístupné také široké veřejnosti, školákům a 

ostatním dětem. 

Celková hodnota projektu č. 15NP150 činí 222.178 Kč. Z 55%, tedy 

částkou 122.198 Kč, se na realizaci projektu podílela výše zmíněná nadace. 

ISÚ uhradilo pouze 45% 

z vyprojektované částky, 

což činí 99.980 Kč. 

Realizací projektu 

přispíváme k naplnění 

hlavního cíle ISÚ a tím 

je plnění Standardů 

kvality sociálních služeb 

ISÚ Komorní Lhotka, p. 

o. a integraci sociální 

služby v obci.                           Bc.Kateřina Kubaczková 
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VÍCEÚČELOVÁ HALA 

SAMBO – PÁSKOVÁNÍ 2015 
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Sběr odpadu v obci Komorní Lhotka 
Stalo se již tradicí, že se členové Českého 
zahrádkářského svazu a jejich příznivci ve spolupráci 
s vedením obce Komorní Lhotka v předem určenou 
dubnovou sobotu sejdou a uklidí odpad, který se v 
Komorní Lhotce za uplynulý rok nahromadí.  Sběr 
odpadu proběhl 18. dubna 2015, kdy určené skupinky 
postupovaly od sauny, části Poruby, konečné autobusu a 
lipovou alejí od Hnojníku do centra obce. Pytlů s 

nasbíraným odpadem bylo jako už každoročně dost. Všichni zúčastnění 
se poté sešli v areálu za Obecním úřadem u přátelského posezení 
s opékáním klobásek a čepováním piva.  Všem, kteří se zúčastnili a 
zároveň se zasloužili o čistější obec, patří velký dík.  Děkuji rovněž panu 
starostovi za jeho obětavý přístup a pomoc při organizaci a svozu 
odpadu.  Myslím si, že tato akce je pro vzhled naší obce prospěšná a 
budeme v tomto do budoucna i nadále pokračovat.    
         Za ČZS Elen Pavelková 
 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HNOJNÍK 
 

SCEAV KOMORNÍ LHOTKA 

 



SCEAV KOMORNÍ LHOTKA 

Farní sbor SCEAV v Komorní Lhotce  

srdečně zve na 

 

Tradiční setkání u Tolerančního památníku na 

Goduli, které se bude konat 21.6. v 15,00 hod. 
 

Téma: Vzpomínková akce u příležitosti  

70. výročí ukončení 2. světové války a  

75. výročí mučednické smrti seniora Karola Kulisze, významného pastora 

našeho sboru. 

Host: farář Marek Londzin z Dzięgielowa (Polsko) 

 

 

SRDEČNĚ ZVEME  

NA SBOROVÝ RODINNÝ DEN 
PLNÝ ATRAKCÍ PRO DĚTI A ZAJÍMAVÉHO PROGRAMU PRO DOSPĚLÉ 

 

- KDY? 28.6. 2015 OD 8,30 HOD. 

- KDE? V EVANELICKÉM KOSTELE V KOMORNÍ LHOTCE  

         A V AREÁLU U KOSTELA 

 

FARNÍ SBOR SCEAV V KOMORNÍ LHOTCE 

 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

VESELÉ ZOUBKY 

V měsíci dubnu se žáci 1. ročníku zúčastnili preventivního programu 
Veselé zoubky, který připravila společnost dm drogerie markt s.r.o. 
Program, zaměřený na prevenci zubního kazu u dětí, jsme zahájili 
besedou, jak pečovat o naše zoubky a jak si je správně čistit, aby byly 
bez kazu, proč navštěvovat zubního lékaře a jak se zdravě stravovat. V 
následující části jsme na interaktivní tabuli řešili různé zajímavé úkoly 
navazující na besedu. Například křížovky, doplňování obrázků do vět, 
vybarvování, malý test a podobně. Po splnění úkolů jsme si promítli 
veselou pohádku Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek. Vyplnit zábavný 
pracovní list, zaměřený na správný výběr zubního kartáčku, byl už pro 
nás hračkou. Největší radost však děti měly, když obdržely preventivní 
balíčky s obsahem zubních kartáčků, přesýpacích hodin pro čištění 
zubů, zubní pasty, žvýkačky bez cukru a samolepky do koupelny. 
Program Veselé zoubky přinesl mnoho radosti a doufáme, že přispěl ke 
zlepšení péče o dětský chrup. Přejeme dětem, aby jejich úsměv byl plný 
zdravých a silných zoubků.  
             PaedDr. Sylva Martiňáková 

EGYPT, DAR NILU 

Takto zněl název interaktivní exkurze, na kterou se vypravili žáci 4. a 5. 
ročníku naší školy do 
Muzea v Třinci. 
S tímto muzeem měly děti 
již dobrou zkušenost z 
předchozí interaktivní 
"Expedicí středověk". A 
opět nebyly zklamané. Po 
úvodní poznatky nabité 
přednášce si mohly 
vyzkoušet dobový oděv 
(včetně paruk), vyrobit si 
vlastní destičku se svým 
jménem psanou hieroglyfy nebo si udělat egyptský šperk. Ovlivněni 
egyptskou starověkou kulturou pak žáci vytvořili velmi zdařilé 
napodobeniny zlaté masky, které můžete obdivovat spolu s fotkami na 
chodbě naší školy.                    Mgr. Lucie Gavelčíková 



ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
           
HAD NESLYŠÍ 

I takovýto poznatek mohly děti dostat na interaktivní besedě Plazi, jak 
je neznáte. Pan chovatel plazů Richard Valko přivezl některé své 
exempláře k nám do školy a velmi zajímavou a zábavnou formou 
vysvětloval dětem např. čím se had živí, jak poznat toho jedovatého, 
proč je had hluchý a přesto dokáže slyšet myš.... Otázky žáků nebraly 
konce, každý se však těšil, až si některého ochočeného plaza alespoň 
pohladí. A že bylo z čeho vybírat. Krajta, korálovka či agama šly z ruky 
do ruky, u odvážných i z krku na krk. Byl to opravdu nezapomenutelný 
zážitek a věřím, že mnohé děti svým rodičům doma navrhly, aby si 
pořídili nové zvířátko. 
        Mgr. Lucie Gavelčíková 

SSK KOMORNÍ LHOTKA 
 

STONÁVKA CUP 2015 – JIŽ 13. ROČNÍK 

Klub stolního tenisu SSK Vento Komorní Lhotka v sezóně 2014/15. 
Přední řada: Libor Galmus, Jan Niemiec, Libor Přeček, Petros Georgiadis 
a Pavel Kroupa. Zadní řada: Zbyněk Pagáč, Lumír Jalůvka (rozhodčí), 
Dalimil Machander, Josef Bystřičan, Lukáš Foldyna, Aleš Kroupa, 
Stanislav Plinta, Daniel Branny a Rosťa Chýlek.   
       SSK Vento Libor Přeček 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


