
1

MINI ZPRAVODAJ
LIGOTSKÝ

č. 4
2017

Foto	z	výstavy
	„Retro,	aneb	jak	šel	čas	nejen	s	módou”



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

  ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 36. ZASEDÁNÍ DNE 29. 05. 2017 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
• účetní závěrku Základní školy T.G.Masaryka a Mateřské školy Komorní Lhotka za rok 2016
• účetní závěrku Integrovaného sociálního ústavu Komorní Lhotka 2016
• účetní závěrku Obce Komorní Lhotka za rok 2016
• závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy auditora bez výhrad
• žádost Základní školy a Mateřské školy Komorní Lhotka, p.o. o navýšení kapacity mateřské školy ze 40 dětí 

na 52 dětí s účinností od 1.9.2017 a kapacity výdejny stravy na 52 jídel

  ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 37. ZASEDÁNÍ DNE 04. 07. 2017 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
• rozpočtové opatření č. III Obce Komorní Lhotka
• provozní řád Víceúčelové haly a kuželny v Komorní Lhotce
• záměr účasti Obce Komorní Lhotka na projektu Zážitkové mosty – centrum kultury a umění
• záměr na opravu mostu č. KL-M-04 na místní komunikaci u domu čp. 184 a ukládá starostovi obce provést 

po dokončení projektové dokumentace a vydání stavebního povolení poptávku na zhotovitele
• záměr odstranit starou silážní jámu nacházející se na pozemku p.č. 2115 v k.ú. Komorní Lhotka, který je v 

majetku obce, provedení sond a ekologické analýzy
• záměr opravit nájezd místní komunikace na účelovou komunikaci u domu č.ev. 144, vedenou

 v pasportu místních komunikací jako účelová komunikace
• peněžní dar Spolku pro obnovu venkova MSK se sídlem v Třanovicích ve výši 6.000,-Kč

  ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 38. ZASEDÁNÍ DNE 24. 07. 2017 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
• dle doporučení hodnotící komise dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu “Oprava chodníku na 

hřbitově v Komorní Lhotce“ a to firmu W8, s.r.o., Chopinova 576/1, Ostrava – Přívoz, za nabídkovou cenu 
1.688.933,73,-Kč, včetně DPH

• Obecně závaznou vyhlášku Obce komorní Lhotka č. 1/2017 o omezení hlučných činností
• Obecně závaznou vyhlášku Obce Komorní Lhotka č. 2/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství v Obci Komorní Lhotka a vymezují prostory pro volné pobíhání psů. Celé znění této 
vyhlášky naleznete na webových stránkách obce

• výpověď smlouvy o podmínkách poskytování právní pomoci ze dne 9.2.2016 mezi Obec Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka 27 a Advokátní kancelář HAJDUK & PARTNERS, s.r.o., Havlíčkova 190/12, Český Těšín, 
včetně dodatků

• rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb mezi Obec Komorní Lhotka, Komorní Lhotka 27 a Mgr. 
Jan Skotnica, Hlavní třída 15, Frýdek – Místek

• záměr opravy účelové komunikace na pozemku p.č. 3023 od Filipcové ke Křehulové a ukládá starostovi 
provést nacenění opravy, případně poptávku na zhotovitele

• záměr na opravu zákresu pozemků v části obce Střelnice u rozestavěného rekreačního střediska Dolu 1. Máj 
a uvedení do souladu mapového podkladu se skutečným stavem v terénu

• smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK mezi: MSK, 28. Října 117, Ostrava a Obec Komorní Lhotka, 
Komorní Lhotka 27 v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK“ na 
realizaci projektu „Obnova hřbitovních chodníků“

UPOZORŇUJEME NA NOVOU OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKOU OBCE KOMORNÍ LHOTKA Č. 1/2017 
O OMEZENÍ HLUČNÝCH ČINNOSTÍ
Každý je povinen zdržet se o nedělích, ve Velký pátek, na Velikonoční pondělí, Štědrý den a 1. a 2. svátek vánoční, 
v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin, veškerých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících 
hluk -  motorových sekaček, křovinořezů s elektrickým nebo spalovacím motorem, sekaček na trávu s 
elektrickým nebo spalovacím motorem, motorových pil, cirkulárek, rozbrušovaček, sbíječek, drtiče větví, 
kompresorů, vrtaček, bouracích kladiv, truhlářských a stavebních strojů, apod., na území Obce Komorní Lhotka. 
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou může být postiženo jako přestupek podle zvláštních právních 
předpisů. Celé znění této vyhlášky naleznete na webových stránkách obce. 
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  CO JE POTŘEBA  ZAPLATIT: 
• poplatek za odpad na rok 2017 (600,-Kč/os.) je splatný 31.8.2017
• platby lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka, a nebo prostřednictvím 

internetového bankovnictví na č. účtu: 23425781/0100:  
          VS (odpad): 1340    SS: číslo domu

  ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU PRO STOČNÉ:
Platbu stočného za II.Q.2017 je nutno platit na:   č.ú.: 19-3769310247/0100   
             v.s.: 2321,  s.s.: č.p./č.e.
Platby v hotovosti jsou i nadále prováděny v kanceláři Obecního úřadu v Komorní Lhotce.

  BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY KOMORNÍ LHOTKY
Od měsíce září je pro občany Komorní Lhotky zavedena nová služba: Bezplatné ústní právní 
poradenství. Tato služba bude zajištěna prostřednictvím advokátní kanceláře Mgr. Jana Skotnici, vždy 
v lichý týden v pondělí mezi 15.00 – 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Komorní 
Lhotce. První poradna proběhne dne 11.9.2017 a pak pravidelně každých 14 dní.

  ŘÍMSKOKATOLICKÝ FILIÁLNÍ KOSTEL BOŽÍHO TĚLA
  V NEDALEKÝCH GUTECH LEHL POPELEM

 Kostel v Gutech byl postaven z kmenů 
listnatých stromů v 16. století. Habry, které ke 
stavbě kostela posloužily, pravděpodobně 
pamatují dobu Velkomoravské říše. Interiér byl 
vyzdoben obrazy z 1. poloviny 16. století, ale i 
díly místních umělců žijících v 17. a 18. století. 
Tato cenná historická památka prošla v letech 
2012 až 2014 rekonstrukcí za několik miliónů 
korun, přičemž původní goticko – renesanční 
podoba zůstala zachována.

 Patrně není v naší obci mnoho obyvatel, 
kteří by tuto pamětihodnost neznali. Pro 
některé byl gutský kostelík místem ztišení, pro 
jiné cílem cyklovýletů s dětmi, možná jste okolo 
proj ížděl i  cestou z  práce,  zkrátka byl 
samozřejmostí… Na tento krásný kostelík 
můžeme bohužel už jen vzpomínat, neboť 
z úterý druhého na středu třetího srpna 
letošního roku, z dosud nezjištěných příčin, tuto 
historickou stavbu zničil požár.



 V sobotu 29.7. ráno se před vypuknutím 
tradičního Ligotského jarmarku konal I. ročník 
Srandamače. Sportovního klání plného her, 
soutěží a legrace se zúčastnila skoro čtyřicítka 
ligotských dětí. Výhry byly hodnotné a opravdu 
nikdo neodešel s prázdnou.

.........................................................................

 Na Jarmarku vystoupili: Dechový soubor 
„Malá černá hudba“, zatančil „Juventus Karviná“.  
„WESTERN CLUB BLACK & BROWN“ předvedl jak 
to umí s lasem a skvělí folkaři „Žalman a spol.“ 
zahráli a zazpívali nové i starší hity. Poté jsme si 
poslechli mladou zpěvačku Noemi Macura, která 

vystoupila se svou skupinou Noemiracles a 

úžasný bratislavský Elán – Kontraband vytáhl lidi 

na parket. Celý večer zakončil Dj Walter. 

 Součástí jarmarku bývá tradičně výstava, 

tentokrát jsme měli výstavy dvě. Tu, která 

dokumentovala 100 let naší lipové aleje připravil 

pan Karel Pryczek, za což mu patří velké 

poděkování. U druhé výstavy s názvem „Retro, 

aneb jak šel  čas  nejen s  módou“ l idé 

zavzpomínali na staré časy, zde bylo opravdu 

veselo a stále plno. Tímto bychom chtěli 

poděkovat občanům za zapůjčení exponátů.

XVIII. ROČNÍK LIGOTSKÉHO JARMARKU 
A I. ROČNÍK SRANDAMAČE SE POVEDL

INFORMACE

Jarmark

Jarmark Jarmark DZP
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Noemiracles

Western

Žalman a spol.
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 Moře… slovo, jenž pro někoho znamená kaž-
doroční dovolenou a pro jiného vysněný cíl, či 
přání. Klienti ISÚ Komorní Lhotka také při slově 
„moře“ měli různé představy, ale většina z nich 
by se chtěla k moři podívat.
................................................................... 
Letos to některým z nich (p. Hawliczková,
p. Stempa, p. Urbánek, p. Pintěrov, p. Ježowicz, 
p. Badejová) bylo díky paní ředitelce Ing. A. Szte-
fkové a sponzorům umožněno. Vše bylo potřeba 
dobře naplánovat, nakoupit, zajistit a také tam v 
pořádku dojet. Jeli jsme dvěma plně vybavenými 
auty, se spolehlivými řidiči, zaměstnanci a šikov-

nými klienty, 
k t e ř í  c e s t u 
zvládli skvěle. 
První dojmy z 
příjezdu do Itá-
lie – smočení 
nohou v moři, 
kde se po únav-
né cestě rozzá-
ři ly  úsměvy, 
ubytování  v 
apartmánech 
a odpočinutí 
na lehátkách u 
bazénu…  
 Samozře j-

mě, že jsme týdenní dovolenou netrávili pouze v 
místě ubytování a u moře, ale např. jsme využí-
vali místní vláček k projížďce po okolí, slunili se a 
koupali v bazénu. Prošli jsme se přímořským měs-
tem Caorle s ochutnávkou výborné zmrzliny, pro-
hlédli si místní obchody, zakoupili suvenýry a 
konec výletu zakončili v restauraci, kde jsme 
ochutnali Italskou pizzu. Nezapomenutelný záži-
tek jsme měli z výletu do Benátek, kde jsme jeli 
lodí po Benátských ostrovech, na kterých jsme se 
vždy vylodili a prohlédli si zajímavá místa, a také 
navštívili benátské památky. Jako třešničku na 
dortu jsme si užili plavbu na gondole, která se 
všem velmi líbila. Koupání v moři, sbírání mušlí, 
sluníčko a zdravý mořský vzdoušek, to vše nám 

přinesla naše plánovaná dovolená u moře.
 Paní Jiřina Hawliczková byla jednou z šesti kli-
entů, kteří měli možnost jet k moři do Itálie-
Caorle. Její reakce, když se to dozvěděla, byl pláč 
štěstí se slovy: „Vždycky jsem si to přála a teď se 
mi to splní.“ Na otázku: „Co se Vám tam nejvíc líbi-
lo?“ paní Jiřinka odpověděla: „U moře jsem byla 
poprvé a splnil se mi sen. Každý den, když jsem 
byla u moře, byla jsem tam jako doma, tak jsem 
byla šťastná a užívala jsem si své radosti… A 
bazén byl překrásný, prostě nádherný. Bavilo mě 
sbírat mušle. Bydlení se mi líbilo.“ Pan Z. Stempa 
se vyjádřil takto: „Byl jsem poprvé u moře a 
ségra mi to závidí. Líbily se mi mušle, nejvíc tako-
vé ty špičaté a zmrzlina – je tam hodně druhů. 
„Opalovali jsme se, dobrá byla loď a taky ta malá 
loď, která se kymácela”. Panu Urbánkovi se líbilo 
„koupání v Jaderském moři“ a pan Pintěrov si po-
chvaloval: „Byl teplý písek a krásné mušle a pla-
vání, ale museli mi pomáhat, já plavat neumím.“ 
Za takové reakce jsme velice rádi a věříme, že se 
všem u moře velice líbilo.
 Každá dovolená jednou končí a i my museli 
jet zpět domů… V paměti nám ale zůstane 
spousta krásných zážitků, které si budeme pama-
tovat, dle slov klientů, do konce svého života.         
  Simona Dvorníková a klienti ISÚ Komorní Lhotka 

Střípky z ISÚ - Nezapomenutelné zážitky z dovolené u moře….

INFORMACE
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 Cílem služby našeho domova pro seniory je 
spokojený klient. Co je spokojenost? Pro 
každého něco jiného, pro jednoho chutné jídlo, 
pro druhého pohodlná postel, pro dalšího 
dobré vztahy, pro jiného osobní pohoda a tak 
bychom mohli dál pokračovat. Pro naši službu 
znamená spokojený klient i člověka, který 
přestože má sníženou mobilitu, jede na výlet.
.........................................................................  
 Uskutečnění této myšlenky předcházely 
dlouhé přípravy a plánování – kdo má zájem se 
zúčastnit, kdo potřebuje asistenci, co dobrého si 
přibalíme na cestu, zda jsou v pořádku všechny 
dopravní prostředky (v našem případě vozíky)... 
Vše je naplánováno, zkontrolováno, dofoukané 
pneumatiky, usmažené řízky, sbalené tekutiny. 
Nic nebrání tomu, abychom vyjeli. A tak jsme
v úterý 4. 7. 2017  vyrazili na výlet do ZOO 
Ostrava.
 Nejprve k autobusu, který měl přijet k 
hasičské zbrojnici. Všichni výletníci již byli na 
místě, ale autobus chyběl, ještěže po několika 
minutovém čekání dorazil a my mohli skutečně 
zahájit náš výlet. Nástup do autobusu proběhl 
bez problémů, všichni, kdo měli ruce a nohy 
pomáhali nastoupit, pohodlně se usadit a hurá 
jedeme. Cesta nám rychle ubíhala, povídali jsme 
si a těšili na nové zážitky. Velký zážitek měla naše 
obyvatelka p. Glosová, která bydlela v Havířově. 
Při projíždění tímto městem nám ukazovala 
místa, kde bydlela, kudy se procházela, místa, 
která jsou jí známa.  
 Dorazili jsme na místo. Brány zoologické 
zahrady nás přivítaly dešťovými kapkami. Kapky 
nás nezastrašily, roztáhli jsme deštníky a šli vstříc 
zvířecím zážitkům. Po chvilce však déšť ustal a 
my  m o h l i  n a p l n o  u ž í vat  n á d h e r n é h o 
prostranství ZOO. Každý se vydal jiným směrem a 
tak jsme viděli např. plameňáky, bílou sovu, 
tygra, orla, domácí zvířata – krávu, kozu, králíky, 
kuřátka, samozřejmě také lva s lvicí, velbloudy, 
žirafy, zebry, slony, pávy, kteří pobíhali všude 
okolo, opice a spoustu dalších zvířat. 
 Při procházce jsme se občerstvili naší 

svačinkou sbalenou na cesty a rovněž pochutnali 
na amerických mini donutech, dobré kávě a u 
posezení „u žiraf“ smlsli dobrý langoš. 
Převážná většina z nás využila na zpáteční cestě 
po zoo vláček. Vláček byl pořádně naložený 
nejen námi jako účastníky zájezdu, ale rovněž i 
našimi potřebnými vozíky. Tato projížďka se nám 
velmi líbila, viděli jsme zoo z jiného pohledu, 
mávali jsme ostatním kolemjdoucím a byli rádi, 
že jsme tady a můžeme si výlet užít se vším 
všudy.
 Na závěr samozřejmě nechyběl nákup 
suvenýrů v zoo - obchůdku, společně jsme se 
všichni vyfotili a zamířili zpět k parkovišti, kde už 
čekal autobus, který nás odvezl zase zpátky 
domů.
 Zpáteční cestu provázel zpěv známých 
písniček, sdělování si vzájemných zážitků. Domů 
jsme dorazili unavení, šťastní a nabití novými 
zážitky, na které budeme jistě ještě dlouho 
vzpomínat. 
Jménem účastníků výletu zapsaly koordinátorky 

přímé péče Pavlína Pindová, DiS.
a Bc. Lenka Kaňoková

Život v SAREPTĚ
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 Ráno 8. 6. 2017 vyjíždíme v 8.30 hodin na 
výlet do okolí Těrlicka. Jedou dvě auta řízena p. 
Richardem Kafkou a p. Anetou Siwou. Vedoucí 
zájezdu dělá p. Urszula Szromková.
.........................................................................
 Jedeme přes Hnojník, Tošanovice, Třanovice 
do Hradiště, kde jdeme navštívit na zdejší louce 
sochařské díla a bludné balvany nalezené v 
blízkém okolí, které zde přitáhl v dávné době 
ledovec ze Skandinávie.
 Je krásné červnové dopoledne. Chvíli se mezi 
sochami a balvany procházíme a pak nás zaujme 
krásná a úžasná scenérie okolní přírody. Krásná, 
šťavnatá a různorodá zeleň stromů a luk, v dáli 
vesničky a co nejvíc nás ohromuje čistý a daleký 
výhled na vdáli úžasné panorama Beskyd –  zleva 
Čantorie přes Javorový, Prašivou, Travný, Lysou 
horu, Smrk, Kněhyně, hřbet Radhoště, 
Ondřejníku, Frenštátský Javorník až úplně 
vpravo hřbet Pálkovských vrchů. Prostě úžasné 
rozhledy do kraje.
 Pak pokračujeme směr Dolní Tošanovice, kde 
v lese jdeme navštívit a s úctou se poklonit k 
památníku zahynulých Polských letců, kteří tu v 
roce 1938 s letadlem při letu z Francie havarovali 
a zahynuli. 
 Další jízda nás vede k přehradě Těrlicko. 
Jedeme po syrové hrázi. Je to obrovský val 
postavený do toku říčky Stonávky. Pokračujeme 
směr Albrechtice, kde navštěvujeme zdejší 
hřebčín. Zprvu vidíme koně jen na vzdálenější 
pastvě, kde vidíme i tři hříbátka jak se drží blízko 
svých koňských maminek. Pak přichází 

pracovnice zdejšího hřebčína, udělá nám malou 
přednášku a pak nám přivede asi 12-ti letou 
klisnu, takže si toho koně můžeme zblízka 
pohladit. Paní s sebou vzala pytel s rohlíky a 
chleby, takže si klisnu můžeme z rukou, kdo má 
odvahu, i nakrmit. Je to hezký pocit být v 
blízkosti koně! Kdy se nám v dnešní době 
poštěstí vidět koně tak zblízka a ještě si na něj 
sáhnout a dokonce ho moci i nakrmit. 
 Z Albrechtic jedeme směr Životice k 
památníku Životické tragédie z 2. světové války. 
Kvůli parkování a zavřenému muzeu odjíždíme 
do Těrlicka, kde si v místní restauraci dáme oběd. 
Nahlédnutím do jídelního lístku zjišťujeme velký 
výběr jídla. Na jednom mají zdejší specialitu, 
bramboráky až ve 45 druzích a chutí. Většina si je 
také objednává. Po obdržení porce nám lezou oči 
z důlků. Na obrovském talíři je ještě větší 
bramborák s objednanou náplní, takže to člověk 
není schopen k obědů celé sníst. Obsluha je na to 
zřejmě zvyklá, takže na požádání každému kdo již 
nemůže porci sníst, přinese pohotově krabici s 
taštičkou. Nedojedenou porci Vám do krabičky 
přeloží a máte ještě k večeři. Restaurace je 
zřejmě široko vyhlášená, protože je zde pořád 
plno. 
 Po dobrém obědě pak již odjíždíme 
k domovu. Podle mého názoru se zájezd opravdu 
vydařil ke vší spokojenosti. Díky taky naším 
šoférům, kteří nás povozili v pohodě a v pořádku 
nás dovezli zpět domů.

Takže zase příště nashledanou. 
Vlastnoručně zapsal pan Zdeněk Kaděra

Výlet očima seniora

Těrlická přehrada



INFORMACE

Vítejte v autoškole!
Ne, opravdu nejde o žádnou konkurenční firmu 
manželů Przeczkových. Jenom jsme využili 
pravidel silničního provozu k tomu, abychom 
dětem připomenuli, že i v osobním životě a 
v mezilidských vztazích platí určitá pravidla, 
která je dobré dodržovat.
.........................................................................
 Začátkem prázdnin proběhl v Oldřichovicích 
na chatě „Lípa“ tábor, kterého se ve dvou 
turnusech zúčastnilo více než 70 dětí. Učili jsme 
se, co která dopravní značka znamená pro náš 
život, hráli jsme si, soutěžili, sportovali, jedli 
výborná jídla … prostě si ten společný čas užívali. 
A stejně jako se při jízdě autem na každé 
křižovatce musíme rozhodovat, kterou cestu 
vybereme, i v životě platí totéž. Nejlepší učebnicí 
pro nás je Bible, která je plná dobrých Božích rad 
a napomenutí. A kdo se z ní učí a podle ní žije, 
neprohloupí. Děkuji všem nadšencům, kteří dali 

dětem svůj čas, své schopnosti a síly. Pokud 
chcete alespoň trochu ochutnat něco z toho, co 
jsme prožili, zvu vás do fotogalerie na stránkách 
naší církve www.sceavkl.cz

Za tým organizátorů
Daniela Niemczyková

Letní tábor
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 Úzká komunikace spojující Hnojník s 
Komorní Lhotkou je lemována mohutnými 
lípami. Pro mnoho lidí je významným prvkem 
patřícím k historickým artefaktům regionu. Alej 
již po generace rozděluje názory především 
místních obyvatel na zachování stromořadí a 
jeho ochranu. Mnoho lidí se zastává ochrany a 
údržby aleje. Objevují se i opačné názory.
........................................................................
  100 let tak alej tvoří krajinářský prvek, 
kterým se zdejší region může pochlubit. 
Vzhledem k věku většiny stromů, rozměrům líp a 
stavu stromů má alej mimořádnou krajinářskou, 
historickou a estetickou hodnotu.
 Historie lipové aleje sahá do začátku 19. 
století. V roce 1913 byla zde vybudována 
komunikace mezi Hnojníkem a Komorní Lhotkou 
a v následujících letech byla vysázena i alej lip. 
Dle vyprávění pamětnice byl její otec svědkem 
výsadby stromořadí ve svých 12 letech, 
stromořadí tedy bylo vysázeno v roce 1917.  
Díval jsem se do starých map a ani v mapách 
druhého vojenského mapování (začátek 19. 
století), ani v mapách třetího voj. mapování 
(konec 19. století) není alej z Komorní Lhotky do 
Hnojníku zakreslena, takže je pravděpodobné, 
že v době vojenského mapování (polovina 19. 
století) ještě neexistovala. To by korespondovalo 
s jedinou informací, kterou o aleji mám, což je 
vyjádření Městského úřadu Třinec, které datuje 
vznik aleje do roku 1917.
 V minulých letech probíhalo vícero 
výzkumných prací na téma určení stáří stromů, 
druhové rozmanitosti biotopu, ochrany a návrhu 
na údržbu stromořadí. Délka aleje je 2,3 km. 
 Z celkového počtu cca 150 ks stromů je 90% 
zastoupeno lipami. Druhově převládá lípa 
malolistá (Tilia cordata). Nalezneme zde i lípu 
velkolistou (Tilia plathyphyllos) a ojediněle javor 
klen (Acer peudoplatanus). Většina stromů je ve 
stadiu plné dospělosti ve stáří 80-110 let. 
Vyskytují se i mladší jedinci s odhadovaným 
věkem 10 -20 let. V současné době je celistvost 
aleje narušená několika proschlými nebo 

pokácenými stromy. 
 Alej se stala útočištěm mnoha drobných 
živočichů. Mezi nejvýznamnější patří výskyt 
evropsky chráněného druhu brouka, páchníka 
hnědého (Osmoderma barnabita). Právě díky 
tomuto živočichovi byla alej registrována jako 
významný krajinný prvek. Datum registrace 
tohoto VKP je 14. 12. 2000. 
 Údržba aleje není jednoduchá. Se stářím 
stromů se zvyšují nároky na provádění prací. 
Údržba se provádí vesměs za plného provozu 
jediné významnější komunikace spojující obě 
obce, což zapříčiňuje omezení provozu na 
komunikaci.
 Poslední významnější ošetření stromů 
proběhlo v roce 2010. Alej byla tehdy razantně 
ošetřena správcem komunikace, který je 
zároveň vlastníkem pozemků. Od této doby 
probíhá pouze nejnutnější ošetření, často 
spojeno s působením klimatických vlivů.
 Velkým rizikem pro životnost a vitalitu 
stromů jsou rekonstrukce komunikace. 
Rekonstrukce by měly probíhat s maximálním 
využitím dostupných ochranných prvků při 
provádění stavebních prací.

 Karel Pryczek, Komorní Lhotka 19. 7. 2017
(podklady Mgr. Petr Karbulík, Radek Dušek)

INFORMACE

Lipová alej Komorní Lhotka - Hnojník má 100 let ( 1917 - 2017)
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Spolek SRPŠ děkuje všem účastníkům a pořadatelům 
Radovánek, že i přes nezvyklou nepřízeň počasí vydrželi

a umožnili dětem strávit sice chladné, ale veselé 
odpoledne plné her, soutěží a zábavy.

Děkujeme.


