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MINI ZPRAVODAJ
LIGOTSKÝ

č. 5
2017

III.	ročník	Memoriálu	Jarka	Molina



2

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 36. ZASEDÁNÍ DNE 18. 09. 2017 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
• rozpočtové opatření č. IV Obce Komorní Lhotka
• dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě mezi Město Třinec a Obec Komorní Lhotka ve věci řešení 

přestupků
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8012678/VB3, Komorní Lhotka, Schneiderová, 2RD 

KNN, mezi Obec Komorní Lhotka a ČEZ Distribuce, a.s., za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,-Kč
• smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu provést stavbu č. EI-12-8005087/VB/13, Komorní Lhotka, Poruby DTS, VNK, NNk, mezi 
Obec Komorní Lhotka a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,-Kč

• finální dokument „Místní akční plán Třinec“ včetně příloh, který byl projednán a schválen Řídícím 
výborem na svém zasedání dne 1.9.2017 v rámci realizace dotačního projektu „Místní akční plán 
ORP Třinec“

• bezúplatný pronájem víceúčelové haly pro TJ Sokol Hnojník z.s. v rámci volejbalového kroužku 
pro děti z Komorní Lhotky a to každou středu od 16.30 do 18.00 hodin

• dar Římskokatolické farnosti Hnojník na obnovu mechanizace sečení a údržby kolem kostela 
Božského srdce Páně v Komorní Lhotce ve výši 20.000,-Kč

• zapojení obce do projektu „Beskydská e-trasa“. Zároveň schvaluje vlastní vklad do tohoto 
projektu ve výši 10.425,-Kč

• zapojení obce do projektu „Život psaný tradicí“. Zároveň schvaluje vlastní vklad do tohoto 
projektu ve výši 5.910,-Kč

• zapojení obce do projektu „Předcházení vzniku biologického odpadu v obcích Sdružení obcí 
povodí Stonávky“.  Zároveň schvaluje vlastní vklad do tohoto projektu ve výši 147.300,-Kč

  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.

POZVÁNÍ NA ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zveme všechny občany na tradiční Rozsvícení vánočního stromu, které se bude konat na náměstí 
v Komorní Lhotce dne 3.12.2017 v 17.00 hodin.

Obec Komorní Lhotka by chtěla
touto cestou poděkovat paní Martě Jahnsové

za obětavý přístup
při práci s obecní zelení.

DĚKUJEME!

PODĚKOVÁNÍ PANÍ JAHNSOVÉ ZA DLOUHOLETOU STAROST O OBECNÍ ZELEŇ
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

TOPENÍ A KOMÍNY

V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by 
neměli zapomenout na povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny vyhláškou č. 
34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Abyste se i vy nestali smutným číslem ve 
statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových cest, je dobré si opětovně 
připomenout hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je 
může provádět? 
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění, přičemž se posuzuje zejména stav a 
provedení spalinové cesty, volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím otvorům, dodržení 
bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, zajištění požární bezpečnosti stavby a rovněž, zda 
nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. Kontrolu 
spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí před jejím uvedením do provozu, dále při každé stavební úpravě 
komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před připojením spotřebiče do nepoužívané 
spalinové cesty atd. Revizi spalinových cest může provádět oprávněná osoba, která je zároveň 
držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných 
usazenin, nečistot a kondenzátů. Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel 
živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli lze čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší 
se spolehnout na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na 
tísňovou linku 150, případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat 
nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny 
vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Místo písku lze použít i 
hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např. 
uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými 
montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života 
zasahující osoby!
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 Obecní hřbitov v Komorní Lhotce, založený 
začátkem 19. století, prošel v posledních dnech 
rozsáhlou rekonstrukcí chodníků.
........................................................................
Zprohýbaný a popraskaný asfaltový povrch již 
po estetické či bezpečnostní stránce nevyhovo-
val, proto Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka 
v letošním roce rozhodlo o jeho výměně za zám-
kovou dlažbu. Zhotovitelem díla se po výběro-
vém řízení stala firma W8 s.r.o., Ostrava. Akce 
byla provedena nejen z rozpočtu obce Komorní 
Lhotka, ale také díky dotaci 300 000,- Kč z roz-
počtu Moravskoslezského kraje v rámci progra-
mu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Morav-
skoslezského kraje 2017“, kód programu 
RRC/01/2017.

 Léto je spojeno se spoustou možností výle-
tů a zážitků. Také klienti ISÚ strávili toto léto za-
jímavě.
......................................................................
Ze spousty akcí, které se konaly, jsme vybrali 
např. výlet na Prašivou, kdy jsme byli obdivovat 
nově zrenovovanou chatu na Prašivé a její oko-
lí, také se rozšířil krásný výhled na jižní stranu 
Beskyd v pozadí s Lysou horou. Při krásném a 
teplém počasí jsme využili možnosti ke koupání 
u místního Penzionu Zátiší, kde jsme se mohli i 
občerstvit. Avšak zajímavé je také přírodní kou-
pání, a proto jsme udělali výlet na Žermanickou 
přehradu. Ne všichni jsou plavci, ale díky po-
zvolnému vstupu do vody se mohli osvěžit 
všichni a osvěžili se samozřejmě nejen vodou, 
ale třeba pivem či nanukem. Léto je spojeno se 
sportem, a tudíž jsme využili místní kuželkové 

dráhy ve sportovní hale a minibowlingové 
dráhy v Penzionu Zátiší. Zde klienti soutěžili 
v jednotlivých družstvech a ti nejlepší dostali 
odměny. Také kulturně jsme se vzdělávali, k 
čemuž jsme využili ostravské Divadlo loutek. 
Zhlédli jsme společně divadelní představení, 
které se klientům velice líbilo, a v místní restau-
raci mohli posedět při kávě ve společnosti lou-
tek. Během prázdnin se konaly i jiné aktivity, 
jako grilování, opékání párků, ruské kuželky, 
opalování, místní akce pořádané Obcí Komorní 
Lhotka (Srnčí hody, Červencová noc a Ligotský 
jarmark), procházky po okolí Komorní Lhotky 
apod., které byly zorganizovány tak, aby měli kli-
enti neustále nějaký program a co nejvíce vyu-
žili letního počasí, ze kterého načerpali dosta-
tek energie pro nadcházející zimní období. 

Michaela Zigová, ISÚ Komorní Lhotka

INFORMACE

OBNOVA HŘBITOVNÍCH CHODNÍKŮ V KOMORNÍ LHOTCE

LÉTO PLNÉ ZÁŽITKŮ

INFORMACE
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 V Bibli v knize Izajáše (40 kap.) čteme tato 
slova: „S kým mě tedy chcete srovnávat? Kdo 
je mi roven?”, ptá se svatý Bůh.  Pozvedněte 
svůj zrak a pohlédněte k nebi. Kdo to všechno 
stvořil ? „Věřím, že náš svět stvořil Bůh a mys-
lím, že každý kdo chodí s očima otevřenýma a 
přemýšlí, dojde ke stejnému závěru. Ten, kdo si 
myslí, že všechno kolem nás vzniklo náhodou, 
k tomu potřebuje větší víru než já. 
........................................................................
 V sobotu 2. září jsme společně s dětmi na-
hlédli do fascinujícího světa včel. To, jakým způ-
sobem funguje jejich tělo, jak v úlu spolupracují, 
přezimují, jak se rozmnožují, jak se spolu doro-
zumívají a v neposlední řadě, jakým způsobem 
sbírají pyl a vyrábějí med, to člověka přivádí k 
úžasu. Navíc jsou nám včely v mnoha věcech vzo-
rem – můžeme se od nich učit pilnosti a pracovi-
tosti, vzájemné pomoci a spolupráce.
Medová párty byla pro děti příležitostí být spo-
lu, něco se naučit, hrát si a soutěžit. Každý si 

mohl ozdobit (a ochutnat 
) medové perníčky, vyro-
bili jsme si svíčky ze včelí-
ho vosku a vyzdobili dár-
kové tašky. Odpoledne 
nás přijel navštívit farář a 
včelař v jedné osobě p. Bo-
leslav Taska. Příběh ze 
světa včel nás pobavil, ale 
hlavně poučil. Dozvěděli 
jsme se o včelách spoustu zajímavostí a mohli si 
také prohlédnout průhledný cestovní úl plný 
včel. Nechyběla ochutnávka různých druhů 
medů a kdo chtěl, mohl si zakoupit pro své blíz-
ké krásný a zdravý dárek. Pokud máte zájem, mů-
žete navštívit stránky http://beskydskevcely.cz/
 Děkuji všem spolupracovníkům za jejich 
ochotu a nasazení. Několik fotografií ze zmíně-
né akce najdete na stránkách sboru SCEAV v Ko-
morní Lhotce: http://www.sceavkl.cz/

Daniela Niemczyková

 Ve čtvrtek 7. 9. 2017 jsme se opět po roce 
mohli všichni setkat na druhém ročníku přátel-
ského posezení na zahradě našeho domova SA-
REPTA. Když na zahradě, tak pod stanem, u 
pěkně prostřeného stolu. Počasí nás trochu po-
trápilo, nepršelo, foukal však chladnější vítr a 
teplota vzduchu vystoupala pouze na 16 stup-
ňů, což venkovní sezení si žádalo teplejší oble-
čení, toho jsme se však nezalekli a dobře jsme 
se vybavili. 
........................................................................
Na své si přišli milovníci hudby, lidové i populár-
ní písničky zpívala a hrála Akorďanka, dechový 
orchestr ze Stonavy. Zavítali mezi nás a rovněž 
nás pozdravili hosté, pastor církevního sboru 
SCEAV v Komorní Lhotce pan Firla, starosta obce 
Komorní Lhotka pan Hampel, starosta obce Raš-

kovice pan Blahuta. Všichni jsme si pochutnali 
na výborných koláčcích, dobrém zákusku a gri-
lovaných klobáskách. Setkání se účastnila i Ka-
várna u Lidušky, která pravidelně přináší našim 
seniorům nejen lahodnou vůni a chuť kávy a 
čaje, ale rovněž místo pro vzájemné sdílení. 
Taky jsme se mohli těšit z projížďky na koňském 
povoze. 
Možná bylo venku chladno, o to tepleji nám 
bylo spolu, u kávy, pěkné hudby, dobrého jídla a 
vzájemných rozhovorů.
Děkujeme všem za spolupráci a zvláště za spon-
zorství: pekařství Vaněk Dobrá - koláče, Těšínská 
jatka – klobásy, pan Walter Broda – koňský po-
voz, Obecní úřad Smilovice - zapůjčení lavic a sto-
lů. 

jménem domova Mgr. Halina Pientoková

SCEAV - Medová party

SDÍLENÁ RADOST JE DVOJNÁSOBNÁ RADOST. 
SDÍLENÁ BOLEST JE POLOVIČNÍ BOLEST. 

INFORMACE
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INFORMACE

SDH - III. ročník Memoriálu Jarka Molina

 V sobotu 30. 9. 2017 pořádal Sbor dobro-
volných hasičů soutěž v požárním sportu – III. 
ročník Memoriálu Jarka Molina.
........................................................................
Soutěž se tradičně konala na louce pod saunou. 
Za překrásného počasí a před skvělou diváckou 
kulisou absolvovaly družstva dva pokusy a lepší 
dosažený čas se započítával. Nejdříve předvedli 
své výkony v soutěži Mladí hasiči. V kategorii 
„mladších“ zvítězil SDH Fryčovice, na druhém 
místě, resp. na třetím se s minimální ztrátou na 
vítěze umístili hasiči z Řeky a z Komorní Lhotky. 
V kategorii „starších“ se pořadí zopakovalo. 
Tedy SDH Fryčovice, SDH Řeka a SDH Komorní 
Lhotka „A“.
 V hlavní kategorii „dospělých“ startovaly 4 
družstva mužů, které doplnilo družstvo našich 
žen. Stojí určitě za zmínku, že s nápadem sesta-
vit ženské družstvo přišly právě samotné „ženy“ 

a tak začaly trénovat společně s MH a muži.   
A kdo zvítězil? Na prvním místě se umístili naši 
borci s časem 20.84 s., když za sebou nechali s 
téměř vteřinovou ztrátou hasiče z Fryčovic. Třetí 
místo pak získali hasiči z Horních Tošanovic s 
časem 21.89 s.. Obdiv všech si zasloužilo druž-
stvo našich žen, když dosáhly času 32.59 s., za 
což sklidily velký aplaus.
 Po vyhlášení výsledků se rozeběhla volná zá-
bava, kdy pro všechny přítomné bylo zajištěno 
občerstvení.
 Chtěl bych touto cestou poděkovat členům 
našeho sboru, kteří se podíleli na přípravách 
soutěže nebo přímo zajišťovali chod akce, díky 
patří také p. Karlu Ponczovi za možnost využití 
louky a také Obci Komorní Lhotka za pomocnou 
ruku při realizaci soutěže.  

Majer Aleš, místostarosta SDH KL
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INFORMACE

BADMINTONOVÝ TURNAJ 
 Dne 30. 9. 2017 se ve Víceúčelové sportov-
ní hale uskutečnil badmintonový turnaj ve 
čtyřhrách.
........................................................................
Kategorie byly dvě, první byla mužská čtyřhra a 
druhá byla smíšená čtyřhra. Sešli jsme se v ko-
morním počtu a to tři týmy na každou kategorii. 
Takže hned na začátku bylo jisté, že nikdo bez 
ceny neodejde. Teď už jen záleželo, kdo dosáh-

ne na příčky nejvyšší. Ve smíšené čtyřhře zvítězil 
pár B. Zábranská a R. Niemczyk. V mužské 
čtyřhře vyhráli bezkonkurenčně základní skupi-
nu domácí, jenže ve strhujícím finále přišel zvrat 
a pohár pro vítěze nakonec brali hosté z Těrlicka 
a to ve složení A. Chmiel a M. Jaworski. Po celou 
dobu turnaje panovala přátelská atmosféra a na-
konec, abychom nešli domů hladoví, nám paní 
Wardasová připravila pohoštění. R. Niemczyk

MK PZKO
Ligotka Kameralna

zaprasza
na przedstawienie

teatralne

„Krawiec  damski”

sobota  11. 11. 2017,
godz. 17.00

sala Domu Kultury
w Ligotce Kameralnej
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Uzávěrka LIGOTSKÉHO miniZPRAVODAJE č. 6/2017 bude 16. 11. 2017  
evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury ČR: E 22181 

„periodický tisk samosprávného územního celku“
 vychází 6x ročně, neprošlo jazykovou úpravou

Podklady, články, fotografie zasílejte na e-mail: zpravodaj@komorni-lhotka.cz 

©Vydala Obec Komorní Lhotka, IČ 00494232

Graf. zprac. a tisk: A8 REKLAMA kreativ s.r.o. , www.a8reklama.cz , tel.: 775 919 800


