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30. 10. 2015 

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

Spolek „Klíč K. L.“ 
 

 

 

28. - 29. 11. 2015 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA 

Spolek „Klíč K. L.“ 

 

 

12. 12. 2015 

KREATIVNÍ DÍLNA VRÁMCI DNE PRO DĚTSKOU KNIHU 

Obecní knihovna K. L. 

 

 
 

MK PZKO Ligotka Kameralna zaprasza na 

amatorskie przedstawienie teatralne. 

Dnia 14.11.2015, godz. 17.00 

sala  Domu  Kultury. 

 
MS PZKO v Komorní Lhotce zve na 

amatérské divadelní představení. 

Dne 14.11.2015, v 17.00 hod. 

sál  Kulturního domu. 
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 12. ZASEDÁNÍ DNE 24. 8. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

 smlouvu o poskytnutí služeb č. 07/2015 mezi rozvojovou agenturou Kysuce, 
Náměstí svobody 30. Čadca a Obcí Komorní Lhotka na řízení projektu pod 
názvem „Cesta nás tam dovedie“, Program přeshraniční spolupráce 
Slovenská republika-Česká republika 2007-2014 za jednorázovou částku 
1 260,- eur 

 příkazní smlouvu mezi Obcí Komorní Lhotka a Tispol s.r.o. Třanovice čp. 1 
na zřízení občasného dozoru investora u stavby Stavební úprava místní 
komunikace k sauně za odměnu ve výši 33 880,- Kč, včetně DPH 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 13. ZASEDÁNÍ DNE 14. 9. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

 rozpočtové opatření č. VI. Obce Komorní Lhotka. Zároveň bere na vědomí 
doporučení finančního výboru, aby dle nabídek byla oslovena KB pro 
poskytnutí krátkodobého úvěru 

 finanční příspěvek MK PZKO v Třanovicích na zakoupení krojů ve výši 5 000,-
Kč, včetně DPH 

 záměr pronajmout pozemky ve vlastnictví obce p.č. 463/17, 510/2, 510/20, 
510/24 za účelem zemědělské prvovýroby 

 žádost firmy BONAP – ICCZ s.r.o. o pronájem areálu za Kulturním domem 
dne 4. 6. 2016 

 dotaci Římskokatolické farnosti Hnojník ve výši 40 000,- Kč na opravu a 
doplnění mobiliáře 

 dar na pořízení Babyboxu v nemocnici Třinec, ve výši 2 000,- Kč 

 pronájem prostor Kulturního domu za účelem prodeje a koupě dětského 
oblečení pro občany Komorní Lhotky s názvem Dětský bazárek za 500,- Kč 

 žádost Tomáše Pilcha o pronájem víceúčelové sportovní haly za účelem 
výuky tenisu 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 14. ZASEDÁNÍ DNE 29. 9. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

 dodatek ke zřizovací listině ze dne 8. 12. 1997 ve znění dodatku č I. až IV., 
příspěvkové organizace Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka čp. 210 

 nabídku zpracování Strategie rozvoje Obce Komorní Lhotka  

 přijetí úvěru od Komerční banky a současně schvaluje smlouvu o zajištění 
blankosměnkou, včetně související směnky 

 peněžní dar Spolku pro obnovu venkova MSK se sídlem v Třanovicích ve výši 
6 000,- Kč 

 rozpočtové opatření č. VII. Obce Komorní Lhotka 

 záměr odkoupit nově zaměřené pozemky p.č. 1985/7 a 1986/25 na k.ú. 
Obce Komorní Lhotka za účelem narovnání vlastnických vztahů 

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 Stočné za III. kvartál bude možno zaplatit od 20. října 2015 
o Upozorňujeme majitele rekreačních objektů,  
      že konec splatnosti poplatku za odpad byl 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 
 

SDRUŽENÍ ORLOVÁK, z.s. V KOMORNÍ LHOTCE 

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že spolek ORLOVÁK, z.s. se sídlem: 
Orlová – město, V zimném dole 933, 735 11, zažádal Obecní úřad v 
Komorní Lhotce, aby byl předem informován o všech zamýšlených 
zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny 
zájmy ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny. 
S účinností od 1. 9. 2015 je tedy Obecní úřad v Komorní Lhotce povinen 
přizvat spolek ORLOVÁK, z.s., jako účastníka řízení ve věci KÁCENÍ 
DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES A MIMO ZAHRADU.   
 

PODĚKOVÁNÍ NAŠIM HASIČŮM 

Horké a velmi suché dny způsobily, že měla místní jednotka SDH plné 
ruce práce. Nejenže bylo častěji, než je v letních měsících obvyklé, 
potřeba dovážet místním obyvatelům vodu, zasahovali hasiči i při 
odstraňování vosích a sršních hnízd, které měli lidé v bezprostřední 
blízkosti svých domovů. 
Ale nejen za to jim patří velký dík. Ukázali se současně i jako skvělí 
organizátoři, když uspořádali soutěž v hasičském sportu nazvanou po 
jednom z významných členů SDH, jakého Komorní Lhotka měla – 
Memoriál Jarka Molina. První ročník této akce přilákal mnoho občanů a 
soutěž měla velký úspěch. 



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

REKONSTRUOVANÁ CESTA K SAUNĚ BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA 

 

CESTA K  SAUNĚ BYLA SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA 

Rekonstrukci místní komunikace k sauně plánovanou již od roku 2008 se letos 
podařilo realizovat díky Operačnímu programu přeshraniční spolupráce Slovenská 
republika-Česká republika 2007-2013, kde hlavním nositelem projektu nazvaného 
„Cesta nás tam dovedie“ je slovenská obec Staškov, která realizuje vybudování 
místní komunikace k rodnému domu jejich rodáka, herce Jozefa Kronera. Celkové 
náklady na rekonstrukci cesty k sauně dosáhnou částky převyšující 3,6 miliónu 
korun, Obci Komorní Lhotka byla schválena dotace ve výši 85 procent. 
Na slavnostním otevření zrekonstruované místní komunikace k sauně v úterý 29. 9. 
uvítal všechny přítomné nejprve starosta obce Miloslav Hampel, poté předal slovo 
starostovi Obce Staškov Ing. Ladislavu Šimčiskovi a o krátké slovo a motlitbu se 
podělili i pastor SCEAV Komorní Lhotka Mgr. Boleslav Firla a děkan Římskokatolické 
farnosti v Hnojníku Mgr. Rudolf Sikora. Po krátkém pěveckém vystoupení dětí 
z místní ZŠ došlo na slavnostní přestřihnutí pásky, o které se oba zúčastnění 
starostové podělili se stavbyvedoucím realizační firmy Strojírny a stavby Třinec a.s. 
Tomášem Gajdzicou a projektantem stavby Ing. Vítem Bayerem. Poté se všichni 
přítomní přesunuli do sálu kulturního domu, kde bylo připraveno malé pohoštění. 

Projekt je spolufinancován: Evropským fondem regionálního rozvoje. Prioritní osa: 2. Rozvoj dostupnosti přeshraničního území  

a ţivotního prostředí. Oblast podpory 2.1 Rozvoj dopravní infrastruktury a dostupnosti pohraničí. Kód projektu: 22420120021 

 

V TĚCHTO DNECH SE DOČKÁME I KOLAUDACE PARKOVACÍHO STÁNÍ U ZŠ,  

KTERÉ, JAK VĚŘÍME, ZLEPŠÍ DOPRAVNÍ SITUACI U ZŠ. 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

Sauna v Komorní Lhotce bude mít 50 let 
 

Z důvodu přípravy na výstavu k výročí otevření sauny v Komorní 

Lhotce, která se uskuteční v rámci Ligotského Jarmarku 30. 7. 2016, 

bychom vás chtěli požádat o informace o naší sauně, pomůckou vám 

mohou být otázky níže. Své příspěvky, prosím, odevzdávejte p. Lumíru 

Svobodovi, nebo na Obecním úřadě v Komorní Lhotce. 
 

1. Kdo přišel jako první s nápadem postavit v Komorní Lhotce saunu? 

2. První aktivisté a protagonisté zaloţení sauny? 

3. Výběr místa, proč na Blejchu ? 

4. Jak proběhla agitace, nábor dobrovolníků, brigádníků? 

5. Byl zpracovaný projekt, plán, harmonogram nebo pracovní postup? 

6. Publikací mnoho nebylo, z jakých zdrojů se čerpaly náměty? 

7. Jak dlouho trvala příprava k samotné realizaci, stavbě? 

8. Byl vytvořen nějaký výbor, komise? 

9. Kdo byl garantem, vedoucím nebo stavbyvedoucím?  

10.  Hlavní investor, např. MNV Kom. Lhotka rozhodnutí rady obce. 

11.  Náklady byly hrazeny: sbírky, částka z nějakého rozpočtu, sdruţené prostředky? 

12.  Jednalo se o akci „ Z“? 

13. Kolik bylo odpracováno brigádnických hodin?  

14. Starý dům se od p. Sikorové koupil, převod, byl v majetku obce? 

15. Starý dům se zbořil, sauna jej z něj přestavěna? 

16.  Je sauna postavena na novém místě, kolik m od původního domku? 

17. Materiál darovali i jiní např. OKD, TŢ, Lesy? 

18. Odborníci - řemeslníci, tesaři, truhláři, zedníci, obkladači, kováři, výroba pece : 

19. Vnitřní zařízení? 

20. Kolaudace, dokumenty, doklady.  

21. Slavnostní otevření: hosté, projev, kdo přestřihl pásku, speciální poděkování.       

22. Kdo byl vysaunován jako první ?  

23. Obsluha sauny: vedoucí, lázeňské, maséři, topiči, štípači dřeva, údrţbáři? 

24. Počet návštěvníků např. za 1 rok. 

25. Cena: vstupenky, pokrytí nákladů (dotační z rozpočtu obce). 

26. Kdy byla dokončena dostavba ţenské části?  

27. Největší návštěvnost? 

28. Významné osobnosti v sauně? 

29. Kulturní slavnosti v sauně? 

30. Byl plán na vytvoření dalších volnočasových aktivit na Blejchu, kromě sauny ? 
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BRIGÁDNÍCI SE O PRÁZDNINÁCH POSTARALI O HEZČÍ VZHLED OBCE 
 

Možná jste si na území obce Komorní Lhotka během letních prázdnin všimli mladých 
lidí v oranžových vestách, jak stále něco čistí brousí, natírají…  
Skupina studentů z Komorní Lhotky se celé léto činila a výsledkem jsou natřené 
ploty na hřbitově, vyčištěná okolí hrobů od náletů, natřené mosty a mostky, 
vyčištěné a natřené zastávky a vývěsní tabule, odstranění plevele z chodníků a další 
práce, které vedly ke zkrášlení obce. Věříme, že po tom s jakou vervou se dali 
studenti do úklidu a oprav v obci, budou dbát na to, aby Komorní Lhotka zůstala 
alespoň tak čistá jak ji letošní léto zvelebili. 

 
NOVÉ LAVIČKY V KOMORNÍ LHOTCE 
 

„Jestli v Komorní Lhotce něco chybí, jsou to lavičky“, stěžovali si zvláště starší 
občané a měli pravdu, dřevěná posezení, které mnozí pamatovali od dětství, již 
dosloužily. Lavička u studánky směrem na Godulu byla již v tak dezolátním stavu, že 
pan Pavel Sztefek vyrobil na vlastní náklady novou, za to mu děkujeme.  
Vedení obce rozhodlo o koupi nových pohodlných laviček, které najdete rozmístěné 
na území obce – u řeky Stonávky směrem k sauně, u turistické stezky kolem 
Ráztoky.  Přijďte posedět . Instalace dalších laviček je naplánována na příští rok. 

 
DELEGACE Z NAŠÍ PARTNERSKÉ OBCE BORONÓW 
 

Ve dnech 18. – 19. 9. navštívila Obec Komorní Lhotka delegace zástupců naší 
partnerské Obce Boronów v čele se starostou obce Mgr. Rufinem Majchrzykem, aby 
se po delší době sešli se zástupci Obce Komorní Lhotka. 
Zástupci polského Boronówa probrali s našimi zastupiteli další možnosti 
přeshraniční spolupráce. 

 
NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE V LIGOTSKÉM miniZPRAVODAJI 
 

V případě zájmu o otištění Vašeho inzerátu či reklamy nás kontaktujte: 

 Osobně v kanceláři Obecního úřadu v Komorní Lhotce 

 Písemně na e-mailové adrese: zpravodaj@komorni-lhotka.cz 

 Telefonicky na tel. čísle: 558 696 826, 602 479 965 
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NOVÁ ŘEDITELKA DOMOVA PRO SENIORY V KOMORNÍ LHOTCE 

 

Ředitelkou Integrovaného sociálního ústavu v  Komorní Lhotce se po výběrovém 
řízení stala Ing. Andrea Sztefková. 
Vedení obce nově zvolené ředitelce tímto gratuluje a přeje mnoho úspěchů v této 
funkci. 
 

 

 
PODĚKOVÁNÍ KLIENTKY DOMOVA PRO SENIORY V KOMORNÍ LHOTCE 

Jsem krátký čas tady v Domově pro seniory v Komorní Lhotce č.p. 210 a chtěla bych 
poděkovat paní LiC Renátě Čmielové, vedoucí útvaru dlouhodobé péče, také paní 
vedoucí sociálního úseku Mgr. Bc. Kateřině Szarzecové, Dis a sociální pracovnici Bc. 
Markétě Delongové za pěkný přístup k nám klientům. 

Hlavně bych chtěla poděkovat sestřičkám za to, že jsou hodné, obětavé a pracovité. 
Dále personálu v kuchyni za dobré a pestré jídlo a vůbec všem zaměstnancům, kteří 
zde pracují. Věříme, že všichni zaměstnanci neodejdou, když má být od nového roku 
nové vedení. 

Pracovala jsem s manželem na rekreačním středisku VŽKG Komorní Lhotka a děti 
zde chodily do školy. Byli jsme občané Komorní Lhotky a bylo nám tady dobře. 
Tehdy byl předsedou Národního výboru pan Molin. Jsem ráda, že jsem byla, již jako 
důchodkyně, přijata do Komorní Lhotky, kde hodně občanů i po těch dlouhých 
letech znám i když někteří již spí spánkem pokoje. 

Věřím, že i pod jiným vedením nám zde bude dobře, nebudou nám zde zdražovat 
pobyt a zaměstnancům, kteří tady v domově pracují, nebudou snižovat platy. 

Ještě jednou děkuji vedení a všem zaměstnancům Domova pro seniory v Komorní 
Lhotce, věřím, že stejné to bude i nadále a já se budu těšit, že tady v Komorní 
Lhotce spokojeně dožiju. 
 

Hamerníková Marie, klientka Domova pro seniory v Komorní Lhotce 
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INFORMACE NAŠÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

ŠKOLA OPĚT VOLÁ 

Dva měsíce letních prázdnin jsou jiţ minulostí, na záţitky z proţitých 

volných dnů zbyly pouze vzpomínky. Datum 1. září je pro všechny ţáky 

datem magickým. Nejinak tomu bylo i v naší škole. V úterý 1. září se 

rozezněl zvonek, který odstartoval ve školní jídelně slavnostní zahájení 

školního roku 2015- 2016.  

Za přítomnosti všech ţáků a zaměstnanců školy jsme přivítali 12 nejmladších  

dětí - prvňáčků, kteří za své odváţné představování byli odměněni 

povzbudivým potleskem. Stalo se jiţ tradicí, ţe na zahájení školního roku 

přijal pozvání pan starosta Miloslav Hampel, který popřál všem ţákům, 

zaměstnancům a přítomným rodičům především zdraví, úspěchy a pohodu po 

celý školní rok. Kaţdý prvňáček dostal od pana starosty knihu s jeho osobním 

věnováním, sdruţení rodičů pro ně zakoupilo ručníky. Paní učitelka Soňa 

Vrábelová přivítala děti ve vyzdobené 1. třídě, kde na ně čekaly lavice plné 

nových učebnic, pracovních sešitů a pomůcek.  

Rovněţ já přeji všem dětem a jejich rodičům, pedagogům i správním 

zaměstnancům v ZŠ a MŠ úspěšné zvládnutí školního roku, pevné zdraví a 

mnoho optimismu. 

 
 



                                                     SCEAV KOMORNÍ LHOTKA   

3Denní dobrodružství pro děti 

 

„Cesta kolem světa“ 

 
Ve středu 12. srpna jsme společně s dětmi vyrazili na „cestu kolem světa“ z 

Evropy do Ameriky, přes Austrálii, Asii, Afriku a pak zpět do Evropy. Cestou 

děti hledaly nejdříve ztracené klíče od truhly s pokladem kapitána Pěnovouse, 

následně pak samotný poklad, dobře ukrytý v hrobkách egyptských faraónů. 

Cesta nebyla lehká, bylo třeba bojovat s obry – Zlostníkem, Lenivcem a 

Závistníkem. Ztracený poklad byl nakonec nalezen – k velké radosti dětí. 

Abychom cestu kolem světa zvládli během tří dnů, bylo třeba pouţít 

nejrychlejší mezikontinentální spojení – letadla. Zruční tatínkové nám pět „air 

strojů“ vyrobili a děti si je vlastnoručně vyzdobily. Při přeletu z jedné země 

do druhé v nádrţi ubývalo paliva, ale po splnění úkolu na stanovišti děti 

získaly poukázku, za kterou mohly na benzínce znovu natankovat. Všichni 

pak zdárně doletěli do cíle.  

Během našeho 3D tábora nás navštívili nadšenci pro stroje na dálková 

ovládání a předvedli nám doslova své umění. Pan Valter Broda k nám přijel z 

Třanovic a povozil nás na voze taţenými jeho vranými koníčky po naší 

krásné vesničce. Poslední odpoledne tábora jsme proţili společně s rodiči. 

Děti si připravily kratičký program a mini pohoštění, pak jsme se podívali na 

pár fotek. Dětem se líbilo, byly spokojené a z toho my, dospěláci, máme 

samozřejmě radost.  

Chtěli bychom touto cestou poděkovat především vedení naší obce za 

finanční podporu a za milé přijetí, kdyţ pět našich letadlových strojů přistálo 

na provizorním letišti za obecním úřadem. Poděkování patří i našemu sboru 

SCEAV za skvělé zázemí v areálu kostela a pokrytí ostatních nákladů 

spojených s 3D táborem. Na závěr chci poděkovat skvělému týmu 

spolupracovníků, kteří pomáhali jako instruktoři nebo v kuchyni, za to, ţe 

tuto sluţbu dělali dobrovolně bez nároku na jakoukoli odměnu.  

Několik fotek ze zmíněné akce najdete ve fotogalerii na stránkách našeho 

sboru www.sceavkl.cz 

  

Za tým spolupracovníků Daniela Niemczyková 

 

                                                     SCEAV KOMORNÍ LHOTKA   

 

 

http://www.sceavkl.cz/


SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

„MEMORIÁL JARKA MOLINA“ 

V sobotu 12. 9. 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Komorní Lhotce 

1. ročník pohárové soutěţe v poţárním sportu pod názvem „Memoriál Jarka 

Molina“. 

Smyslem této akce bylo vrátit do Komorní Lhotky soutěţ v poţárním sportu, 

která se zde konala naposledy snad před 45 lety. Jarek byl jedním s iniciátorů 

pořádání soutěţe u nás. Za jeho obětavou práci pro SDH jsme se rozhodli 

pojmenovat soutěţ po něm. 

V sobotu se u hasičské zbrojnice sešly jak sportovní týmy z Komorní Lhotky, 

Hnojníku, Třanovic a Horních Tošanovic, tak i členové našeho sboru a 

obyvatelé Komorní Lhotky. Všechny přivítala starostka našeho sboru Šárka 

Przeczková. Po krátkém proslovu a tiché vzpomínce na Jarka Molina se 

všichni přesunuli na louku pod saunou, kde se soutěţ konala. Po nástupu 

druţstev a upřesnění pravidel se soutěţ naplno rozeběhla. První startovali 

domácí borci a poté následovala další druţstva. Soutěţ byla dvoukolová a 

započítával se lepší dosaţený čas. 

Bohuţel z přemíry snahy a díky boji s nervozitou se domácím nevydařil ani 

jeden soutěţní pokus. Přesto je více neţ 100 diváků odměnilo potleskem. Ve 

startovním poli bylo také ţenské druţstvo z Hnojníku, které předvedlo krásný 

výkon a dokázalo porazit dva muţské týmy. 

A jak dopadl 1. ročník „Memoriálu Jarka Molina“?  

Na prvním místě se umístilo muţské druţstvo z Hnojníka s časem 22,6 s., 

druhé byly Horní Tošanovice s časem 23,57 s. a třetí druţstvo ţen z Hnojníka 

s časem 45,07 s.. Místní druţstvo pak na naléhání přítomných provedlo ještě 

jeden pokus a ten se vydařil, kdyţ dosáhli času 23,60 s.. Bohuţel to jiţ bylo 

mimo soutěţ. Po vyhlášení umístění se rozeběhla volná zábava, kdy bylo pro 

všechny přítomné zajištěno občerstvení a pro zpestření také reprodukovaná 

hudba. 

Chtěli bychom touto cestou poděkovat členům našeho sboru, kteří se podíleli 

na přípravách soutěţe nebo přímo zajišťovali chod akce, za skvěle odvedenou 

práci, panu Karlu Walachovi za moţnost bezplatného vyuţití jeho louky a 

všem z Obecního úřadu Komorní Lhotka za pomocnou ruku při realizaci 

soutěţe. 

Fotky z této akce si můţete prohlédnout na: www.komorni-lhotka.cz/hasiči, 

nebo na http://freemarkgaleery.rajce.idnes.cz/ 

Majer Aleš, místostarosta SDH KL 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
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POZNAJEMY POLSKĘ 

Tradycyjnie już, zawsze  pod koniec sierpnia MK PZKO w Ligotce Kameralnej 

organizuje wycieczkę turystyczno – krajoznawczą do Polski. W tym roku wyruszyliśmy 

zwiedzić Muzeum Straży Pożarnej w Mysłowicach, Międzynarodowy Port Lotniczy  

Katowice  oraz Boronów. 

W Mysłowicach witał nas  napis ZAPRASZAMY  oraz olbrzymi  wiklinowy miś, 

którym zachwycone były szczególnie dzieci. Pomimo, że w muzeum aktualnie przebiega 

rekonstrukcja i nie można było obejrzeć wszystkich eksponatów, to, co mieliśmy 

możliwość pooglądać, wzbudziło nasz  podziw. Oprócz wielu fotografii z akcji w walce 

z pożarem, powodzią czy wypadkach, obejrzeliśmy zdjęcia np.z akcji ratunkowej  

zapadnięcia się dachu hali  targowiskowej w Katowicach w roku 2006 a także wiele 

innych fotografii świadczących o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaków.  

Spośród wielkiej ilości sprzętu ratunkowego  na wzmiankę na pewno zasługuje  

drewniana gaśnica do zaprzęgu konnego z 1717 roku, do obsługi której potrzeba było aż 

sześćdziesięciu  osób. Szacunek i zdziwienie wzbudzały historyczne i współczesne 

wynalazki techniki, która służyła tym, którzy „idą tam, skąd inni uciekają przed 

śmiercią“, jak głosił jeden z szyldów w muzeum. 

Mysłowice to miejscowość znana  także z tzw. Trójkąta Trzech Cesarzy - miejsca, gdzie  

przed pierwszą wojną światową stykały się granice trzech mocarstw: Austrii, Prus i 

Rosji. Trasa  naszej wycieczki prowadziła dalej na lotnisko w  Katowicach - 

Pyrzowicach. Lotnisko akurat było zamknięte z powodu  pozostawionego bagażu w 

jednym z terminali, a cały personel w stanie pogotowia. Na szczęście po chwili sytuacja 

się wyjaśniła i mogliśmy kontynuować zwiedzanie. A było naprawdę co zwiedziać.  

Dwa terminale odlotowe, nowy przylotowy, taras widokowy.  

Największym wrażeniem dla wszystkich była wizyta na posterunku  Lotniskowej Służby 

Ratowniczo-Gaśniczej (LSR-G). Obejrzeliśmy najnowocześniejsze samochody i 

technikę, dowiedzieliśmy się wiele o pracy i akcjach ratunkowych LSR-G, której 

pracownicy w ramach zyskiwania dalszych kwalifikacji wyjeżdżają  do Wielkiej 

Brytanii, gdzie biorą udział w kursach, organizowanych na poligonie ośrodka 

szkoleniowego  International Fire Training Centre Serco. Wykład kończył pokaz 

techniki przeciwpożarowej. 

Z lotniska pojechaliśmy do Boronowa – partnerskiej gminy Ligotki Kameralnej. Po 

pysznym śląskim obiedzie  zwiedziliśmy gminę Boronów oraz  drewniany Kościół p.w. 

NMP Królowej Różańca Świętego, który w roku 2011 obchodził  czterechsetną rocznicę 

poświęcenia. Ciekawy pod względem  architektonicznym i zabytkowym kościół jest 
perłą drewnianego budownictwa sakralnego.  Wycieczkę zakończyliśmy przyjacielskim 

spotkaniem z mieszkańcami Boronowa. 

Chciałabym w imieniu wszystkich uczestników wycieczki podziękować zarządowi i 

członkom Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Boronowskiej  a także panu Stanisławowi 

Brolowi za tak mile i ciekawie spędzony dzień.             Joanna Szpyrc 
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VÍCEÚČELOVÁ HALA 

LIGOTKA CUP 2015 

V sobotu 15. 8. 2015 se na 

hřišti pod školou konal 

fotbalový turnaj LIGOTKA 

CUP. Letos se přihlásilo pět 

muţstev. Všichni 

zúčastnění hráli s velkým 

nasazením a touhou vyhrát. 

Třetí místo obsadilo 

muţstvo „Legendy se 

vrací“. Na druhém místě 

skončilo muţstvo 

„Umpalumpové“ a první 

místo patřilo muţstvu „Degeni“. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Roman 

Galocz a titul „nejlepší hráč“ získal Jan Šimík. Jiţ se stalo tradicí, ţe konec 

turnaje se nesl ve znamení deště. Ani nepřízeň počasí neodradila diváky 

zůstat do konce. Děkujeme všem zúčastněným za výbornou atmosféru a 

těšíme se za rok na shledanou.    Petra Wardasová
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OBECNÍ KNIHOVNA 

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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Na lampionový průvod přihlašujete své dítě jen proto, aby organizátoři věděli 

kolik mají přibližně nakoupit párků na opékání.  

SPOLEK KLÍČ 

SETKÁNÍ SENIORŮ NAROZENÝCH V KOMORNÍ LHOTCE 

Ve čtvrtek 20. srpna 2015 se jiţ po jedenácté sešli senioři narození v Komorní 

Lhotce. Jako předešlé roky se i letošní setkání uskutečnilo v salónku v hotelu 

Säntis v Komorní Lhotce. Rodáky, spoluţáky a kamarády potěšilo vystoupení 

gorolské muzyki 4 SMYKI, zpestřením byla i výherní tombola a přednesem 

své vlastní tvorby rozesmál pan Ondřej Michalik nejen své přátelé, ale také 

personál hotelu. Rodáci si přátelsky poseděli a zavzpomínali na "staré dobré 

časy". Na závěr nezbývá nic jiného neţ poděkovat panu Stanislavu Kiszovi a 

panu Stanislavu Śniegońovi za jejich iniciativu pořádat toto příjemné setkání 

a popřát všem hlavně hodně zdraví.        Katarína Charbuliaková 

 

 


