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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 15. ZASEDÁNÍ DNE 19. 10. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Aktualizace projektové dokumentace  
 DUR+DSP „Odkanalizování části obce za školkou a u kostela“  

 pronájem pozemků p. č. 463/17, 510/2, 510/20 a 510/24 
 v katastrálním území Komorní Lhotka panu za cenu 1.000 kč/ha 
 s výpovědní lhůtou 1 rok 

 navýšení kapacity základní školy na 90 žáků, školní jídelny na 130 
 strávníků a školní družiny na 50 žáků od 01.09.2016 
 rozpočtové opatření č. VIII Obce Komorní Lhotka 

 
ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 16. ZASEDÁNÍ DNE 18. 11. MIMO JINÉ SCHVÁLILO: 

 bezplatné užívání malé tělocvičny ve Víceúčelové hale v Komorní 
Lhotce pro kroužek mladých hasičů 

 rozpočtové opatření č. IX Obce Komorní Lhotka 
 finanční podporu na výměnu zdroje tepla na pevná paliva formou 5% 

příspěvku z rozpočtu obce ( kotlíková dotace) 
 pravidla pro udělení finančního daru obce na dofinancování stavby 

vodovodních a kanalizačních přípojek v Obci Komorní Lhotka 
 převod projektu plynofikace budovy pro seniory na zmařenou 

investici a jeho následné vyúčtování do nákladů 
 

 

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) – ihned!!! 
o Stočné za I., II. a III. kvartál 2015 – ihned!!!  
o Upozorňujeme majitele rekreačních objektů,  
      že konec splatnosti poplatku za odpad byl 31. 08. 2015. 

Platby lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka do 
29. 12. 2015, nejpozději do 14.30 hodin, 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 
 

VÁNOČNÍ PRACOVNÍ DOBA OBECNÍHO ÚŘADU  

22. 12. 2015 –  25. 12. 2015 zavřeno 

30. 12. 2015 otevřeno do 12.00 hodin 

V ostatních dnech běžná provozní doba 
 

VÁNOČNÍ PRACOVNÍ DOBA OBECNÍ KNIHOVNY  

21. 12. 2015 – 25. 12. 2015 zavřeno 
28. 12. 2015 otevřeno 8.30 – 14.30 
29. 12. 2015 otevřeno 8.30 – 14.30 
30. 12. 2015 – 31. 12. 2015 zavřeno 
 

VÝZVA K OBČANŮM 

Žádáme majitele rodinných domů a rekreačních nemovitostí, kteří jsou 
napojeni na veřejnou kanalizační síť ve správě Obce Komorní Lhotka, aby se 
v termínu od 4. ledna 2016 do 31. března 2016 dostavili do kanceláře 
Obecního úřadu Komorní Lhotka (p. Przeczková) k podpisu Smlouvy o 
odvádění odpadních vod kanalizací. 
Děkujeme za spolupráci. 
Úřední dny: pondělí a středa 08.00 – 12.30  13.00 – 17.00   
 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA NA ČOV 

ÚT       09.00 – 12.00 

ČT            09.00 – 12.00 

SO (zimní čas 01.11.-31.03.) 08.00 – 12.00 
SO (letní čas   01.04.-31.10.) 08.00 – 14.00 



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

SETKÁNÍ S JUBILANTY 

Ve čtvrtek 8. října 2015 proběhlo slavnostní setkání jubilantů v sále Kulturního 
domu Komorní Lhotka. 
Všechny zúčastněné přivítala předsedkyně kulturního výboru MUDr. Dagmar 
Indráková a s blahopřáním se připojil i starosta obce Miloslav Hampel a 
místostarosta obce Ing. Jaroslav Szromek.  
Svými písněmi a básničkami popřáli našim jubilantům děti ze Základní a Mateřské 
školy v Komorní Lhotce a děti ze Základní školy s polským jazykem vyučovacím v 
Hnojníku. Bylo to milé setkání, neboť mnozí občané se znají již od dětských let a 
tak celé odpoledne proběhlo v příjemné atmosféře vzpomínání na prožitá léta.  
Ještě jednou všem jubilantům naší obce srdečně blahopřejeme a do dalších let 

přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. 

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

V den letošního Vítání občánků ve čtvrtek 22.10.2015 se sešlo v sále Kulturního 

domu 13 miminek, aby si v doprovodu svých rodičů, sourozenců, babiček a 

dědečků vyslechli pásmo písní a básní dětí z Mateřské a Základní školy v Komorní 

Lhotce a také dětí ze Základní školy s polským jazykem vyučovacím v Hnojníku. 

Poté přivítal nejmladší občany Komorní Lhotky pan starosta Miloslav Hampel a 

MUDr. Dagmar Indráková, kteří dětem popřáli, aby Komorní Lhotka byla obcí, ve 

které se jim bude šťastně a spokojeně žít. 

Poté, co rodiče převzali upomínkové předměty „šité dětem na míru“ a společném 

focení se všichni rozešli do svých domovů. 

 

 



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 
 

MILÍ SPOLUOBČANÉ, 
naše obec začala v současné době zpracovávat Strategii rozvoje obce Komorní 
Lhotka, ve které chceme vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé 
rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít 
našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých 
dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi 
důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni 
můžeme udělat. 
Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené 
v dotazníku, který Vám bude distribuován v nejbližších týdnech. Tuto strategii pro 
naši obec zpracovává Institut interdisciplinárního výzkumu působící na Obchodně 
podnikatelské fakultě Slezské univerzity. S distribucí těchto dotazníků nám 
pomohou studenti této fakulty, kteří jsou z naší obce, a které většina z vás dobře 
zná. Pro jejich věrohodnost budou vybaveni pověřením Obecního úřadu Komorní 
Lhotka. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování 
strategie rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. Dotazník 
je koncipován jako anonymní. O výsledcích dotazníkového šetření budete 
informováni. 
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem. 
Jaroslav Szromek, místostarosta obce 
 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

DÝŇOVÁNÍ VE ŠKOLCE 

V úterý 27. 10. 2015 se naše Mateřská škola v Komorní Lhotce 
proměnila v kouzelnou a strašidelnou pevnost. Za účasti dětí a rodičů 

se vyráběly nejkrásnější, ale i 
nejhrozivější dýňové bytosti.  
Pro všechny zúčastněné bylo 
připraveno bohaté občerstvení 
a dobrá nálada sršela ze všech 
usměvavých tváří. Musíme 
konstatovat, že druhý ročník 
„Dýňování“ byl opět zdařilý a již 
nyní se těšíme na další společné 
akce.          Michaela Walachová 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA 
 

BESEDA "ZDRAVÉ ZUBY"  

"Myslíte si, že když rodiče mají škaredé zuby, tak jejich děti je budou 
mít taky takové?" Touto otázkou uvítaly naše žáky dvě studentky 
stomatologie až z Olomouce. Děti s kartáčkem v ruce správně 
nesouhlasně kroutily hlavami a sledovaly prezentaci zanedbaných zubů 
na tabuli. Výklad byl velmi poutavý a žáci si osvojili mnoho užitečných 
poznatků, například co je tvrdší než kost v lidském těle, jaký má být 
správný zubní kartáček, jak vzniká zubní plak, proč mají někteří lidé 
žlutější zuby atd. Cílem besedy ale bylo naučit i děti zodpovědně a 
správně si své zuby vyčistit. Proto jedna z přednášejících vyndala 
obrovský zubní kartáček, megaprotézu a děti si čistily své zuby 
neuvěřitelných deset minut. Poté přišla kontrola speciální fialovou 
vodičkou a kdo málo čistil, měl mnohem fialovější úsměv.  A že těch 
borůvkových úsměvů bylo. Na závěr si studentky ještě individuálně 
ověřily, zda to žáci s kartáčkem opravdu umí. Děti byly úžasné a určitě 
se budou po této besedě zas na čas zodpovědně starat o svůj chrup.                
Mgr. Lucie Gavelčíková 

 



INTEGROVANÝ SOCIÁLNÍ ÚSTAV KOMORNÍ LHOTKA 

 

Integrovaný sociální ústav Komorní Lhotka, 
příspěvková organizace 
Komorní Lhotka 210 
739 53 Hnojník 

 
Přichází čas vánočních svátků. Čas, kdy lidé rozjímají a vzájemně si přejí jen to 
dobré. Letošní svátky a příchod nového roku bude však pro některé z nás 
znamenat i řadu změn. Jak již všichni moc dobře víme, tak od 1. 1. 2016 bude 
službu Domova pro seniory provozovat Slezská diakonie. 
 
Přestože jsem ve své funkci teprve krátce, dovolte mi, abych touto cestou 
jménem svým a jménem celého pracovního kolektivu Domova pro seniory 
v Komorní Lhotce vyjádřila poděkování klientům za důvěru, kterou vložili naší 
sociální službě. Věřím, že spolupráci s námi klienti hodnotí kladně, a že jim bylo 
umožněno změnit názor na předsudky, týkající se domovů pro seniory. 
Přeji Vám, ať je spolupráce s budoucím poskytovatelem sociální služby stejně 
vstřícná a ať tuto změnu nijak nepocítíte. 
 

Ráda bych rovněž poděkovala všem zaměstnancům Integrovaného sociálního 

ústavu za obětavou a příkladnou práci. Je zřejmé, že pro většinu zaměstnanců 

nastává zcela nová životní situace. Někteří zaměstnanci přechází k novému 

zaměstnavateli, ke Slezské diakonii, a někteří se loučí se svým stávajícím 

kolektivem. To vše provází smutek, že něco končí, ale snad i radost, že něco nové 

začíná. Každá změna s sebou přináší řadu otázek a i přesto, že tyto změny s sebou 

přinesly řadu emočních projevů, pevně věřím, že toto vše je již za námi a 

zaměstnanci budou na Integrovaný sociální ústav vzpomínat jen v dobrém a do 

budoucna budou vzhlížet s optimismem. 

Přeji všem požehnané svátky vánoční a rok 2016 ať je rokem pevného zdraví a 

spokojenosti. 

Ing. Andrea Sztefková, ředitelka 

 

WIZYTA Z NEPALU 

 

W lutym bieżącego roku miałam możliwośd wyjechad wraz z moimi kolegami z 

Beskydy Mountain Academy na misyjną wyprawę do Nepalu, by przez 10 dni 

uczyd dzieci w tamtejszej szkole Grace School. Po powrocie do domu z tego 

niesamowitego kraju byłam pełna wrażeo i przeżyd, na które nigdy w życiu nie 

zapomnę. Lecz to nie koniec naszej przygody z Nepalem. W październiku 

przyjechał w odwiedziny do naszego gimnazjum dyrektor szkoły z Nepalu, Dennis 

Mahato wraz z żoną Yoti i 10-miesięczną córką Evangeliną. W Czechach 

przebywali dwa tygodnie i studenci starali się przygotowad im ciekawy i 

urozmaicony program. We wtorek 20. 10. mogliśmy ich gościd także w naszym 

domu. Wspólnie spędziliśmy całe popołudnie. Najpierw zwiedziliśmy Czeski 

Cieszyn i Cieszyn, potem wyszliśmy na wieżę ewangelickiego kościoła w Ligotce 

Kamerlanej, a wieczorem zjedliśmy razem kolację w naszym domu- typowo czeską 

oczywiście. Czas spędzony z naszymi przyjaciółmi z Nepalu zostanie jeszcze długo 

w naszych myślach.                 Kasia Zagóra 

 



SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
 

MLADÍ HASIČI V KOMORNÍ LHOTCE 

 

Po letošním úspěšném uspořádání prvního ročníku soutěže v požárním 

sportu jsme se rozhodli také pro obnovení kolektivu mladých hasičů 

v Komorní Lhotce. Původně jsme měli obavy, zda vůbec bude o něco 

takového zájem, ale nakonec jsme byli velice mile překvapeni počtem 

přihlášených dětí. Od října k nám dochází celkem 16 dětí, z toho i 2 

z Hnojníku. K tomu, aby se mohly něčemu naučit a řádně se připravit na 

požární sport a soutěže, je dětem potřeba věnovat spoustu svého 

volného času. Děti se učí vázání uzlů, topografické znaky, spojování 

hadic, střelbě ze vzduchovky a mnoho dalšího. 

Aby bylo možné mladé hasiče vést, absolvovali jsme dvoudenní školení, 

které proběhlo v Nové Vsi. Pod vedením několika lektorů z různých 

oborů jsme se seznámili s pravidly soutěží, s poskytováním první 

pomoci nebo také s formou vedení dětí. Školení bylo zakončeno 

zkouškou, kterou úspěšně složila Majerová Marcela, Samková Petra a 

Santarius Jaroslav. 

V nejbližší době bude nutné nakoupit nové vybavení a oblečení, aby 

příprava dětí byla co nejvíce efektivní a podle pravidel. Pevně věříme, 

že se nám podaří na tyto potřeby získat dotaci. 

Jsme rádi, že v začátcích, kdy jsme ještě téměř netušili, jak všechno 

bude probíhat, nám velmi pomohla p. Pavla Zagorová, za což jí velice 

děkujeme. Chtěla bych také poděkovat Obci Komorní Lhotka v čele se 

starostou p. Miloslavem Hamplem, za bezplatný pronájem malé haly v 

době chladného počasí a zimních měsíců. Díky patří také manželům 

Povalovým za sponzorský dar a všem rodičům, kteří jakkoliv pomáhají. 

Přáli bychom si, aby se dětem v kolektivu mladých hasičů líbilo a 

zároveň jim přejeme mnoho úspěchů při soutěžích. 
 

Marcela Majerová - jednatel SDH Komorní Lhotka   

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HNOJNÍK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     SCEAV KOMORNÍ LHOTKA   

"Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ 
Luk. 2,10-11 

Niech Pan na nowo narodzi się w naszych sercach, 

niech wypełni je swoim pokojem, 

niech przepełni miłością,  

niech zabierze wszelki smutek, lęk, niepokój, 

a na to miejsce wleje wytrwałość w dążeniu do świętości. 

Niech sprawi byśmy każdego dnia budzili się coraz mocniej przekonani 

o Jego obecności, bliskości a przede wszystkim  

o niekończącej się i trwającej miłości. 

Zbliżające się święta niech będą czasem mocniejszego przylgnięcia do BOGA, 

obecnego również w drugim człowieku. 

Za Farní sbor SCEAV v Komorní Lhotce  
pokojné prožití Vánoc a požehnaný Nový rok 2016  

přeje presbyterstvo sboru a pastoři Boleslav a Renáta Firlovi. 

 

 

                                                     SCEAV KOMORNÍ LHOTKA   

 

FARNÍ SBOR SLEZSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ A.V.  
V KOMORNÍ LHOTCE ZVE NA „ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ SETKÁNÍ“ 

 
28.11. Setkání seniorů se zpovědí a Večeří Páně – 14.00 hod. (sál na faře) 

28.11. Setkání pro děti - „Vločková party“ (od 16.00 do 18.00 hod. sál na faře) 

29.11. 1. adventní neděle – 8.30 hod. (bohoslužby v kostele) 

06.12. 2. adventní neděle – 8.30 hod. (bohoslužby v kostele) 

06.12. Vánoční program dětí v Řece – 15.00 hod. (sál kulturního domu) 

06.12. Vánoční program dětí ve Stříteži – 16.00 hod. (sál kulturního domu) 

13.12. 3. adventní neděle v 8.30 h. (bohoslužby s vystoupením dětí v kostele)  

13.12. Vánoční program dětí v Hnojníku – 14.00 hod. (kaple) 

13.12. Adventní koncert – pěvecký sbor „Happy day“ – 17.00 (kostel) 

19.12. Sborový vánoční večírek – 16.00 hod. (sál na faře) 

20.12. 4. adventní neděle – 8.30 hod. (bohoslužby v kostele) 

20.12. Vánoční prog. dětí ve Smilovicích – 15.00 h. (středisko KS-SCH Karmel)  

20.12. Vánoční program dětí v Komorní Lhotce – 16.00 hod. (sál na faře) 

24.12. Štědrovečerní bohoslužby – 22.00 hod. (kostel) 

25.12. 1. Svátek vánoční – 8.30 hod. (bohoslužby v kostele) 

26.12. 2. Svátek vánoční – 8.30 hod. (mládežové bohoslužby v sálu na faře) 

27.12. Seniorátní bohoslužby v Třanovicích – 9.00 hod. 

31.12. Starý Rok – 15.30 hod. (bohoslužby v kostele) 

31.12. Starý Rok – 17.00 hod. (bohoslužby ve středisku KS-SCH Karmel) 

31.12. Silvestrovský večírek – 17.00 hod. (sál na faře) 

31.12. Silvestrovský večírek – 18.00 hod. (středisko KS-SCH Karmel) 

01.01. Novoroční bohoslužby – 8.30 hod. (bohoslužby  v kostele) 

 



                                                     SCEAV KOMORNÍ LHOTKA   

 

VÍCEÚČELOVÁ HALA 

 

VÍCEÚČELOVÁ HALA 

 

 

 



PZKO KOMORNÍ LHOTKA 
 
 

DIVADLO PZKO 

Ani letos mě amatérští herci místního kola PZKO nezklamali. Opravdu jsem 

se hodně bavila, stejně jako Vy, kteří jste si v sobotu 14. listopadu 2015 

nenechali ujít „bajkę dla dorosłych“ „SKOK Z ŁÓŻKA“ od autorů: John 

Chapman a Ray Cooney‘. Režie se ujal, jako již mnohokrát, Alexander 

Przeczek. Sál místního kulturního domu byl do posledního místečka 

obsazený. V hledišti sedělo spoustu významných hostů, mimo jiné ředitel 

Teatru im Adama Mickiewicza v Cieszynie, pan Andrzej Łyžbicki. Velmi 

děkuji všem hercům za skvělý zážitek. Díky patří bezesporu Mgr. Joanně 

Szpyrczové za zorganizování tak skvělé akce. 

Katarína Charbuliaková 

 
 

 

PZKO KOMORNÍ LHOTKA 
 

 
 
 
                                                                                
     Stół bielą nakryty, rodzina dokoła … 
                                                                               świat zamilknął cały, tylko cisza woła. 
                                                                               Chwiejąca się  ręka opłatkiem się dzieli, 
                                                                               coś drgnęło za oknem, może to anieli? 
 
                                                                               Ten wieczór jedyny, najbardziej uroczy  
                                                                               radosną kolędą  nas wszystkich otoczy. 
                                                                               To dla nas w stajence rodzi się Zbawienie, 
                                                                               by dobroć zabłysła, zło szło w potępienie. 
 
                                                                               By człowiek drugiemu swe serce otworzył 
                                                                               i to, co jest cenne, w ofierze położył. 
                                                                               Bo Ty wiesz,  o Jezu, czego nam potrzeba: 
                                                                               miłości, nadziei, pokoju i chleba.  
 
                                                                               Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia 
                                                                                     a w nowym roku dużo  zdrowia  
                                                                                           i wszelkiej pomyślności                                 
                                                                       życzy swym członkom i wszystkim sympatykom  
                                                                              Zarząd MK PZKO w Ligotce Kameraln 



SPOLEK KLÍČ 
 

LIGOTSKÝ LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD 

V pátek 30. listopadu jsme uspořádali, jako spolek náš první lampiónový průvod. 

Přihlásilo se 82 dětí, ale bylo jich mnohem víc, což nás jako pořadatele velice 

potěšilo. Přálo nám i letošní posouvání času z letního. Na zahájení průvodu bylo 

ještě světlo, ale než se všichni sešli, už se šeřilo a na průvod byla už černo černá 

tma, takže vynikly všechny rozsvícené lampióny. Průvod byl zakončen v areálu za 

kulturním domem, kde bylo připraveno malé občerstvení, párky na opékání, něco 

dobrého na zub. Pro děti byl nazdobený taneční parket, připravená malá 

diskotéka. Ty, které nebavilo tancovaní, si mohli vytvořit papírovou dýni, dýni ze 

skla nebo ve skupince vydlabat dýni opravdovou v kreativních dílničkách. Někdo 

z návštěvníků této hezké a povedené akce odhadl, že se jí zúčastnilo na 300 lidí. 

Chtěla bych Vám všem poděkovat, že jste přišli a že se Vám lampiónový průvod 

líbil. Velké díky patří také členům našeho spolku “ KLÍČ – KOMORNÍ LHOTKA“, 

kteří se na zorganizovaní  podíleli.           Katarína Charbuliaková – spolek Klíč 

 

 

OBECNÍ KNIHOVNA 

BESEDA S CESTOVATELSKOU RODINOU MÁROVÝCH 

Dne 9. 10. 2015 jsem se s rodinou zúčastnila přednášky rodiny Márových na téma 

Tajuplná Afrika. Rodinu Márových lze označit jako ,,cestovatelskou rodinu“, neboť 

cestování po světě se stalo jejich novým dobrodružným povoláním. K tomuto 

nápadu je paradoxně přivedl jejich nemocný syn Jirka, který je od svých deseti let 

trvale závislý na invalidním vozíku a v současné době i na podpůrném dýchání. 

Přesto, nebo možná právě proto, dnes celá rodina jezdí po světě a ze svých 

zajímavých cest přiváží spoustu materiálu, ze kterého pak vznikají zajímavé 

fotografie, videa, DVD, knihy, dokumentární filmy atd. Tímto způsobem také 

získávají peníze na své nové výpravy a částečně hradí náklady spojené s léčbou 

Jirky. 

Touto cestou bych rodině ráda poděkovala za velmi zajímavé, poučné a vtipné 

besedy a zárovep děkuji p. Kataríně Charbuliakové, že hosty pravidelně do 

Komorní Lhotky zve a celou akci organizuje. I přesto, že přednášky jsou zdarma a 

rodina Márových je známá po celém světě, počet účastníků je pravidelně nízký, 

což je také jediná věc, která mě na celé akci vždy velmi mrzí.       Sabelová Pavla 

 


