
PŘIPRAVUJEME A ZVEME 
 

15. 8. 2015 
LIGOTKA CUP 

turnaj ve fotbale - víceúčelová hala K. L. 
 

9. 10. 2015 

BESEDA S CESTOVATELSKOU RODINOU MÁROVÝCH 

obecní knihovna v K. L. 
 

MAKETY LIGOTSKÝCH KOSTELŮ V KNIHOVNĚ 
Speciálně pro Ligotský jarmark byly vyrobeny panem Janem Walachem, klientem 

domova pro seniory Sv. Josefa v Ropici, dva ligotské kostely: 

Evangelický kostel je 

vyroben z laryngologických 

lékařských dřívek. Střecha je 

vyrobena z vnitřních stran 

kartónů z mléka. 

Korpus katolického kostela 

tvoří kartón a tmavá cihlová 

tapeta. Střecha je opět 

z lékařských dřívek. 

V prvním zákoutí vlevo od 

hlavních dveří je upevněn 

provázek, kterým můţete 

zazvonit na zvonek 

v kostelní věţi. 

Exponáty kostelů a 

podhorské vesničky byly panem Walachem věnovány obecnímu úřadu. Ti, kteří 

neměli moţnost kostely zhlédnout na výstavě na Ligotském jarmarku, můţou 

šikovnost pana Walacha obdivovat v obecní knihovně, kde jsou makety vystaveny. 

Provozní doba obecní knihovny: Pondělí, Úterý, Čtvrtek 12.30 – 17.30 hodin 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 8. ZASEDÁNÍ DNE 3. 6. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 
 závěrečný účet obce za rok 2014, včetně zprávy auditora bez výhrad, 

zároveň hospodářský výsledek obce za rok 2014 ve výši +2 157 184, 07 Kč 

 finanční podporu (dar) ve výši 5 000 Kč na setkání bývalých členů 

dramatických krouţků u příleţitosti 50. let jejich trvání při Masarykově 

Základní a mateřské škole Hnojník 

 záměr na odkoupení pozemků v k. ú. Komorní Lhotka od majitele J. Krále 

 firmu PROFI PROJEKT s.r.o., jako dodavatele projektové dokumentace na 

rozšíření veřejného osvětlení v obci, včetně rozpočtu 

 rozdělení dotací z rozpočtu obce na rok 2015 v celkové výši 50 000 Kč 
 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 9. ZASEDÁNÍ DNE 24. 6. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

 rozpočtové opatření č. IV Obce Komorní Lhotka 

 dle doporučení hodnotící komise dodavatele projektové dokumentace na 

stavbu „Stavební úpravy a přístavba mateřské školy Komorní Lhotka“ a to 

Ing. Aloise Szemlu, Český Těšín 

 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Aktualizace projektové dokumentace 

DUR+DSP „Odkanalizování části obce za školkou a u kostela“ 

 administrátora na výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Parkovací 

stání u ZŠ T. G. Masaryka Komorní Lhotka“ firmu Tispol s.r.o. Třanovice 

 výběrovou komisi na zakázku malého rozsahu „Parkovací stání u ZŠ T. G. 

Masaryka Komorní Lhotka“ ve sloţení: Ing. Jaroslav Szromek, Ing. Halina 

Zientková, Jiří Šimík 

 finanční podporu ve výši 30 000Kč na dovybavení nového školního klubu a 

knihovny nacházející se v budově Masarykovy Základní a mateřské školy 

Hnojník 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 10. ZASEDÁNÍ DNE 22. 7. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 
 rozpočtové opatření č. V Obce Komorní Lhotka 

 záměr na koupi pozemku na náměstí v Komorní Lhotce o celkové výměře 

227 m
2
 

 prodej pozemků o celkové výměře 606 m
2
 v k.ú. Komorní Lhotka Anně 

Michalikové za účelem narovnání vlastnických vztahů 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 11. ZASEDÁNÍ DNE 3. 8. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 
 dle doporučení hodnotící komise dodavatele stavby na akci „Parkovací 

stání u ZŠ T. G. Masaryka Komorní Lhotka“ a to firmu SEMITA-DS 

s.r.o. 
 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

SCHVÁLENÉ ŢÁDOSTI O DOTACE Z ROZPOČTU OBCE NA ROK 2015 
 

ŢADATEL  PROJEKT      VÝŠE ŢÁDANÉ  DOT.      SCHVÁL. DOT. 

Antrax Ligotka  Antrax Ligotka  10 500Kč  6 000Kč 

SRPDŠ ZŠ K.L.  Dětský karneval  5 000Kč   5 000Kč 

ZO ČZS K.L.  Zájezd do Polska 6 300Kč   6 000Kč 

Farní sbor SCEAV 3 denní dobr. pro děti 10 000Kč  9 500Kč 

PZKO K.L.  Cestování za poznáním 7 000Kč   7 000Kč 

Obč. sdruţení Klíč S Klíčem ke kult. ţivotu 10 000Kč  9 500Kč 

SSK K.L.  Stonávka cup  10 000Kč  7 000Kč 
 
 

OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE K SAUNĚ 

Na podzim loňského roku obec ve spolupráci se slovenskou obcí Staškov poţádala 

v rámci programu příhraniční spolupráce CZ - SK o dotaci na opravu místní 

komunikace k sauně. Projekt byl vyhodnocen jako úspěšný. V jarních měsících 

proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby, ve kterém uspěla firma Strojírny a 

stavby Třinec a. s. za cenu 3 623.374 Kč včetně DPH. Dotace by měla činit 85% 

z celkové částky. Stavba by měla proběhnout během srpna letošního roku.  Jiţ nyní 

se všem občanům a návštěvníkům dojíţdějícím do dané lokality omlouváme za 

případné komplikace. Věříme, ţe toto bude vynahrazeno nově zrekonstruovanou 

cestou. 
 

PARKOVACÍ STÁNÍ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY  T. G. MASARYKA 

Ve snaze zlepšit parkování a organizaci dopravy u Základní školy T.G.M. 

v Komorní Lhotce obec připravila projekt, který se snaţí tento problém vyřešit. U 

ZŠ vznikne 5 parkovacích stání pro automobily. Stavba bude probíhat ve druhé 

polovině srpna a měsíci září. Na základě výběrového řízení byla vybrána firma 

SEMITA-DS s.r.o. Veřovice. Cena stavebních prací je 422 473,60Kč.  Celou částku 

obec prozatím hradí ze svého rozpočtu. Obec poţádala o dotaci 250.000 Kč 

z programu obnovy venkova Moravskoslezského kraje, kde byl náš projekt zařazen 

jako náhradní. O případném úspěchu budeme informováni do konce roku 2015.  
 

OPRAVY V SAUNĚ 

Během prázdninové výluky v sauně probíhají plánované opravy a došlo k celkové 

rekonstrukci pánských i dámských sociálních zařízení, výměně dřevěných oplocení 

venkovních odpočíváren a opravě stropu nad dámským ochlazovacím bazénem. 

Všechny Vás k návštěvě částečně zrekonstruované sauny srdečně zveme. 

 



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. a II. kvartál 2015 
o Upozorňujeme majitele rekreačních objektů,  
      že splatnost poplatku za odpad je do 31. 8. 2015 

Platby lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka nebo 
prostřednictvím internetového bankovnictví na č. účtu: 
23425781/0100     
VS (stočné) : 2321  SS: číslo domu 
VS (odpad): 1340  SS: číslo domu 
VS(pes): 1341  SS: číslo domu 
 
LIGOTSKÝ KVÍZ 

Správné odpovědi Ligotského kvízu ze zpravodaje č. 3/2015 jsou: 

1. c, 2. a, 3. b, 4. c. Vylosovaným výhercem Ligotského kvízu č.3/2015  

je paní Věra Madecká, které tímto gratulujeme!!!      
 

UKONČENÍ PRÁZDNINOVÉ PROVOZNÍ DOBY NA SBĚRNÉM MÍSTĚ 

V KOMORNÍ LHOTCE 

Upozorňujeme občany Komorní Lhotky a majitele rekreačních objektů na 

změnu provozní doby sběrného místa. 

Prázdninová provozní doba bude ukončena k 31.8.2015.  

Od 1. září bude sběrné místo otevřeno následovně:  

ÚTERÝ, ČTVRTEK: 9.00 – 12.00 hodin, SOBOTA: 8 – 14 hodin 

SVOZ MODRÝCH A ŢLUTÝCH PYTLŮ (PAPÍR A PLASTY): 

16.9., 28.10., 9.12. 

 
 

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A OBJEMNÉHO ODPADU: 

24.10. 

 

DĚKUJEME, ŢE TŘÍDÍTE ODPAD!!! 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

PODGODULSKÝ OKRUH 2015 

Jiţ tradičně se poslední červencovou sobotu ráno scházely děti u Bylinných 

lázniček, aby změřily své síly v cyklozávodu „Podgodulský okruh“. Do letošního 

11. ročníku se do soutěţe přihlásilo v kaţdé kategorii 6 sportovců. V té první (8-11 

let) byl nejrychlejší Jan Sabela, na druhém místě skončil Martin Kovář a třetí dojel 

do cíle Martin Fujtík. Ve druhé kategorii (12 – 15 let) byl nejrychlejší Pavel 

Ivaniuk, druhý dojel Jindřich Bayer a třetí Antonín Mrugala. 

Závodníci na výsledky čekali napjatě aţ do odpoledne, kdy jim byly během 

slavnostního vyhlášení předány starostou Miloslavem Hamplem, místostarostou 

Ing. Jaroslavem Szromkem a náměstkem hejtmana MSK Martinem Sikorou 

diplomy, poháry a hodnotné ceny. Za první místa jako obvykle horská kola, za 

druhá sportovní koloběţky a za třetí cyklistické dresy. Obdarovány byly i děti, které 

se na „bedně“ neumístily, kaţdý si odnášel baťůţek s dárečky za účast. Těšíme se 

na 12. ročník cyklozávodu a věříme v ještě větší účast ligotských dětí. Organizaci 

celého závodu koordinovala Petra Wardasová. 
 
 

XVI. ROČNÍK LIGOTSKÉHO JARMARKU 

Letošní Ligotský jarmark, který se konal v sobotu 25. 7., byl opět ve znamení dobré 

zábavy. V dopoledním bloku vystoupili: dechová kapela Těrličanka, taneční klub 

JUVENTUS KARVINÁ a folklórní soubor CHOTÁR ze Strečna. Odpolední blok 

zahájil starosta obce Miloslav Hampel, místostarosta Ing. Jaroslav Szromek a 

místostarostka polského Jaworza Anna Skotnicka-Nęndzka. Po vyhlášení vítězů 

„Podgodulského okruhu“ následoval bohatý program: Country kapela „Country 

sousedi“, vynikající Maxim turbulenc, hudební skupina Nevím, Beatles Collection 

Band, QUEEN REVIVAL-PRINCESS a pro všechny tancechtivé namíchal 

písničky DJ.  
Návštěvníci jarmarku si mohli prohlédnout fotografie z projektu Komorní Lhotka 

včera a dnes a velký úspěch měla i výstava nazvaná Šikovné ruce Ligotčanů, kde se 

mohli všichni přesvědčit o tom, jaké máme v Komorní Lhotce a blízkém okolí 

zručné a umělecky zaloţené spoluobčany. Obdivovat jsme mohli vyšívané ubrusy 

paní Sameljakové, keramiku paní Przeczkové, obrazy pana Przeczka a pana 

Motyky, makety budov pana Walacha, pana Kisze a klientů DZP, dřevěné loutky 

pana Ţiţky a fotografie pana Pryczka. 

Všem za zapůjčení exponátů velice děkujeme. Zároveň děkujeme sponzorům, 

kterými byli: Fa Nehlsen Třinec, Moravskoskoslezský kraj, Komex Český Těšín, 

Inţenýrské stavby Czech, s.r.o., Fa Jan Sadový a Team sport Havířov. Poděkování 

patří také SDH Komorní Lhotka za pomoc při organizaci celého dne. 

Fotografie z této akce najdete na stránkách www.komorni-lhotka.cz/fotogalerie. 

 

 

http://www.komorni-lhotka.cz/fotogalerie
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

„Krajina kolem nás“ 

Tradiční výtvarná akce „Krajina kolem nás“, kterou pořádá  Základní škola 

společně s Obecním úřadem v Komorní Lhotce se letos konala poslední 

květnový pátek. 

Na jubilejní 15. ročník mezinárodního festivalu kreslení se přihlásilo celkem 

144 výtvarníků z Mikroregionu obcí povodí Stonávky, polských měst 

Jaworze a Boronówa, slovenského Strečna, Gymnázia v Českém Těšíně a 

DZP v Komorní Lhotce. 

Po slavnostním zahájení v areálu za OÚ se soutěţící vypravili na různá místa 

v Komorní Lhotce, která se snaţili ztvárnit.  Pětičlenná porota neměla vůbec 

snadné rozhodování. 

Vítězové obdrţeli diplom, medaili a věcné odměny a pro všechny zúčastněné 

byly připraveny drobné dárky a sladkosti. Kaţdá škola si pak odváţela 

diplom za účast, plaketu a drobné upomínkové předměty. 
 

Výsledky: 

I.kategorie ( 1.třída): 
1. místo: Miriam Valachová  ( ZŠ    Komorní Lhotka) 

2. místo: Karolina Zuk           ( ZPO Boronów) 

3. místo: Adam Kamma         ( ZŠ    Smilovice) 

                

II. kategorie: ( 2.a 3.třída): 

1. místo: Táňa Vrábelová       ( ZŠ    Komorní Lhotka) 

               Hana Macurová       ( ZŠ    Ropice ) 

2. místo: Martina Trszoková  ( ZŠ     Stříteţ)  

               Nikola Gorzelak       ( ZPO  Boronów) 

3. místo: Marie Stryjová         ( ZŠ    Stříteţ) 

 

III.kategorie ( 4. a 5.třída): 

1. místo: Ivana Vávrová         ( ZŠ    Komorní Lhotka) 

               Dagmar Pietras       ( ZŠ    Jaworze) 

2. místo: Adéla Mokrošová    ( ZŠ    Komorní Lhotka) 

               Jan Górecki             ( ZŠ    Komorní Lhotka) 
3. místo: Pavlína Molinová    ( ZŠ    Komorní Lhotka) 

               Edita Rusnok           ( ZŠ    Komorní Lhotka) 



ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

IV.kategorie ( 6. a 7.třída) : 

1. místo: Julia Pieter              ( ZŠ s pol. jaz.vyuč. Hnojník) 

2. místo: Kateřina Bilková    ( MZŠ   Hnojník) 

3. místo: Martyna Pytlik       ( ZŠ    Jaworze) 

 

V. kategorie ( 8.a 9. třída) : 

1.místo: Martyna Steckel       ( Gymnázium Jaworze)                          

               

2.místo:  Zuzanna Czader      ( Gymnázium Jaworze)                              

               Nikola Ovečková     ( ZŠ  Strečno) 

3. místo: Piotr Kruczek          ( Gymnázium Jaworze)    

                     

VI. kategorie ( nad 15 let): 

1. místo: Ivana Neira Honzáková  ( Gymnázium Český Těšín) 

               Vojtěch Labuda               ( Gymnázium Český Těšín) 

2. místo: Angelika Sulikowska       ( Gymnázium Jaworze)  

3. místo: Veronika Charvátová      ( Gymnázium Český Těšín)  

               Anna Zwierzynová           ( Gymnázium Český Těšín)  

    

VII. kategorie ( ISÚ-DZP): 

1. místo:   Josef Řezníček                  

2. místo:   Zdeněk Stempa 

3. místo:   Bronislav Folwarczny 

                 Milan Kotris 
Věcné odměny, diplomy, medaile, drobné dárky, sladkosti, oběd pro 

všechny účastníky, organizátory a hosty, autobusová doprava byly zajištěny 

z darů Třineckých ţelezáren a.s., Obecního úřadu v Komorní Lhotce a 

dalších sponzorů. Děkuji! 

Poděkování patří rovněţ paní Jarmile Santariusové a pracovnicím OÚ za 

přípravu obědů, za pomoc při organizaci všem organizátorům – panu 

starostovi Miloslavu Hamplovi, učitelům, členům poroty, paní P. 

Mlčochové, paní K. Charbuliakové, ochotným rodičům a příznivcům  

festivalu.              Mgr. Gabriela Palarčíková 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     SCEAV KOMORNÍ LHOTKA   

Tábor pro děti tentokrát pod názvem 
HLEDAČI VZÁCNÝCH KAMENŮ 

Začátek léta mohly naše děti prožít již tradičně na chatě Lípa 
v Oldřichovicích. Letos se z nás stali dělníci, jejichž úkolem bylo postavit 
pobořené hradby Jeruzaléma. Příběh jsme si vypůjčili z Bible a přenesli se 
tak do doby Nehemjáše, číšníka na dvoře perského krále. Zprávy, které 
přinesl z Judska Nehemjášův bratr, ho velmi zneklidnily a rozesmutnily. 
Nehemjáš zatoužil obyvatelům Jeruzaléma pomoci. Se svolením krále se 
vydal na cestu a společně s Izraelci začal obnovovat hradby města. 
Nepřátelé se snažili stavbu překazit a tak Izraelci museli dál stavět se zbraní 
v ruce. Přes všechny překážky byly hradby opraveny za 52 dnů. 

My jsme byli na táboře pouhých 5 a půl dne, přesto jsme stihli 
všechno, co jsme stihnout chtěli. Vedli jsme děti k zodpovědnosti, 
k moudrému nakládání s penězi, k trpělivosti, přesnosti a k boji proti 
lenosti. Naučili jsme se společně celý Žalm 121 „Pozvedám své oči k horám, 
odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, On učinil nebesa i 
zemi …“ Náš život není vždy procházkou růžovou zahradou, přijdou chvíle 
těžké, chvíle, kdy je nám smutno a nevíme si rady. Je skvělé vědět, kde – u 
KOHO – můžeme hledat pomoc. 

Prožili jsme s dětmi skvělé dny plné her, zábavy, legrace a soutěží … 
Učili jsme se šermovat, nechyběl fotbal, workshopy a rozcvička po ránu. 
Orientační běh zvládli všichni vytrvalci, noční procházka lesem byla pouze 
pro odvážné. Poslední den patřil „maturitě“, kde jsme se mohli přesvědčit, 
co dobrého se děti na táboře naučily. 

Děkujeme skvělému týmu kuchařek, které se úžasně staraly o naše 
hladová bříška. Děkujeme těm, kteří nás podpořili finančně či jakkoli jinak. 
Jsme přesvědčeni o tom, že obzvlášť v dnešní době se vyplatí investovat do 
dětí!  

Jaké poselství sebou nese biblická kniha Nehemjáše? Bůh chce, 
abychom pro Něho pracovali, abychom přiložili ruku k dílu a pomáhali tam, 
kde je třeba. A s chutí si u toho můžeme zazpívat „dělání, dělání, všechny 
smutky zahání …“ 
Za tým instruktorských dobrovolníků Daniela Niemczyková 

                                                     SCEAV KOMORNÍ LHOTKA   

 

 


