
1

PF
2018

MINI ZPRAVODAJ
LIGOTSKÝ

č. 6
2017

KLIDNÉ�SVÁTKY�VÁNOČNÍ,�KLIDNÉ�SVÁTKY�VÁNOČNÍ,�
ať�Vám�přinesou�chvíle�plné�radostí.ať�Vám�přinesou�chvíle�plné�radostí.

V�novém�roce�zdraví,�lásku,�V�novém�roce�zdraví,�lásku,�
svornost�a�všeho�hojnostsvornost�a�všeho�hojnost

přejepřeje
Obecní�úřad�Komorní�Lhotka,�Obecní�úřad�Komorní�Lhotka,�

Obecní�knihovna�a�Víceúčelová�hala.Obecní�knihovna�a�Víceúčelová�hala.

KLIDNÉ�SVÁTKY�VÁNOČNÍ,�
ať�Vám�přinesou�chvíle�plné�radostí.

V�novém�roce�zdraví,�lásku,�
svornost�a�všeho�hojnost

přeje
Obecní�úřad�Komorní�Lhotka,�

Obecní�knihovna�a�Víceúčelová�hala.



2

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V KOMORNÍ LHOTCE
 Dne 3.12.2017 se na náměstí v Komorní 
Lhotce konalo slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu.
........................................................................
 Program zpestřily svým krásným pásmem 
děti z české i polské Základní a Mateřské školy. 
Za komorního doprovodu mládeže z KL jsme se 
zaposlouchali do několika koled, sólovým 
vystoupením nás zahřála na duši Anežka 
Indráková a nechyběl ani pozdrav pana starosty 
Miloslava Hampla a pana faráře z církve SCEAV 
Boleslava Firly. Programem nás provázeli 
členové mládeže z KL Beata Wursztová a Michal 
Rusz. Vůkol voněl punč a celou akci umocnilo 
slabé sněžení, které ve světle účinkujících 
vytvořilo až pohádkovou atmosféru. 

Magdaléna Niemczyková

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 40. ZASEDÁNÍ DNE 13.11. 2017 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
• rozpočtové opatření č. V Obce Komorní Lhotka
• dar Církvi adventistů sedmého dne ve výši 10.000,-Kč na pořízení informační nástěnky
• rozpočtový výhled na období 2019 – 2021
• dar ve výši 4.000,-Kč Charitě Český Těšín na provozní náklady spojené s poskytováním sociálních 

služeb
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SOD 2017/71/N327,328/S32476 mezi Obec K.L. a Lesostavby a.s. ve 

věci opravy MK U Jochima, z důvodu méně prací došlo ke snížení ceny díla o 89.861,28Kč, včetně DPH
• zakoupení dopravního automobilu pro výjezdovou jednotku SDH Obce Komorní Lhotka
• cenu za zpracování PD pro stavební povolení na projekt „Úprava návsi v Komorní Lhotce“ za 

nabídkovou cenu 95.000,-Kč

  CO JE POTŘEBA  ZAPLATIT: 
• Poplatek za odpad na rok 2017 (600,-Kč/os.) byl splatný  31. 8. 2017!!!
• platbu lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka nebo prostřednictvím internetového 

bankovnictví na č. účtu: 23425781/0100:  
            v.s. (odpad): 1340     s.s.: číslo domu
  ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU PRO STOČNÉ:
Nedoplatky stočného za  rok 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.
Platby za stočné IV. Q. 2017 se bude vybírat od 2/2018.

  PŘÍSTŘEŠEK STUDNY NA HŘBITOVĚ
Přístřešek pro zastřešení studny na hřbitově v Komorní Lhotce byl 
vybudován v říjnu tohoto roku.
  OZNÁMENÍ
Občané, kteří do konce roku 2017 neobdrží kalendář Obce Komorní
Lhotka, si ho mohou v průběhu ledna 2018 vyzvednout na obecním úřadě.
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 V úterý 12. října od 16.00 hodin probíhalo v 
prostorách pohostinství Kavárna tradiční 
setkání s obyvateli Obce Komorní Lhotka, kteří 
v aktuálním roce dovršili svého životního 
jubilea.
........................................................................
 O slavnostní přivítání a proslov pro naše 
spoluobčany se postaral pan starosta Miloslav 

 V úterý 9.11.2017 v 16.00 hodin v sále Obec-
ního úřadu proběhlo tradiční Vítání občánků. 
Letos v obci přibylo 7 chlapečků a 5 holčiček. 
........................................................................
 Po krátkém kulturním programu dětí z Ma-
teřské a Základní školy v Komorní Lhotce a také 
dětí ze Základní školy s polským jazykem vyučo-

SETKÁNÍ S JUBILANTY

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

INFORMACEINFORMACE

vacím v Hnojníku přivítal nejmladší občany Ko-
morní Lhotky starosta Miloslav Hampel a před-
sedkyně Sociálně kulturního výboru MUDr. Dag-
mar Indráková, kteří dětem popřáli zdraví, lásku, 
štěstí a krásný život v naší obci. Každé z dětí obdr-
želo plyšovou hračku, efektně zabalenou 
do osušky, pamětní list a maminky květinu. Toto 
příjemné odpoledne bylo zakončeno společ-
ným focením, po kterém se všichni odebrali do 
svých domovů.

Hampel, místostarosta Ing. Jaroslav Szromek a 
předsedkyně Sociálně – kulturního výboru 
MUDr. Dagmar Indráková. Oslavence přišly 
s kulturním programem pozdravit i děti 
z Mateřské a Základní školy v Komorní Lhotce a 
Základní školy s polským jazykem vyučovacím 
v Hnojníku. Po společném přípitku a večeři 
oslavenci až do večerních hodin vzpomínali 
na staré časy. Přejeme pevné zdraví všem 
účastníkům, i těm, kteří se nemohli zúčastnit.
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KOMORNÍ LHOTKA  –  BORONÓW, DESET LET SPOLEČNÉHO PŘÁTELSTVÍ

 V pátek 27.10.2017 se uskutečnilo 
slavnostní setkání zastupitelů obce Komorní 
Lhotka a naší partnerské obce Boronówa u 
příležitosti desetiletého výročí přátelské 
spolupráce mezi našimi obcemi. 
........................................................................
 Kromě obojí obecní reprezentace jsme do 
kulturního domu dále pozvali zástupce 
zájmových organizací, které pracují v naší obci, 
ředitele české a polské ZŠ a MŠ a faráře obou 
církví. Myšlenka o spolupráci vznikla před deseti 
lety a smlouva o ní byla podepsána 5. 11. 2008. 
Výročí je tedy kulaté a celá událost měla 
slavnostní ráz. Po zahájení panem starostou 
Miloslavem Hamplem jsme zavítali do našeho 
evangelického kostela, kde proběhl kulturní 

program. Ve svíčkami osvětleném chrámu 
zazpívali a zahráli domácí hudebníci: Anežka 
Indráková, Katarzyna Zagóra, Michal Firla, 
Tomáš Szromek, Vanda Žurková a Dagmar 
Indráková. Na tvářích polských přátel bylo vidět 
potěšení a milé překvapení. Po koncertě jsme se 
opět přesunuli do sálu kulturního domu, kde se 
pokračováním akce staly diskuze a neformální 
rozhovory. Díky jazykové příbuznosti si 
rozumíme a nepotřebujeme překladatele. Za 
uplynulých deset let vznikly solidní přátelské 
vazby, takže se těšíme na každé další setkání. 
Vzájemné sdílení tak nezůstává v rovině 
obecních agend, ale s léty již přirozeně a mile 
prolnulo do sféry soukromé. 

MUDr. Dagmar Indráková

BORONÓW – WARSZAWA - BORONÓW

 W dniach 25.-27.10. 2017 wyjechaliśmy jako 
grupka uczniów z Ligotki Kameralnej do 
Boronowa. W boronowskiej szkole czekała na 
nas pyszna kolacja i  przytulny nocleg. 
......................................................................
 Następnego dnia rano wyruszyliśmy na 
wycieczkę do Warszawy. Dzięki zaproszeniu p. 
posła na Sejm Andrzeja Gawrona zwiedziliśmy 
kompleks budynków Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej w Warszawie. Siedząc na galerii, z 
zainteresowaniem przysłuchiwaliśmy się przez 

chwilę obradom Sejmu. Obejrzeliśmy także 
tablice pamiątkowe, przypominające posłów i 
senatorów, którzy zginęli podczas drugiej 
wojny światowej, a także w katastrofie 
lotniczej w Smoleńsku.
 Zdążyliśmy zwiedzić Zamek Królewki oraz 
Kolumnę Zygmunta. Po krótkim wolnym 
czasie,  spędzonym na zakupach upominków, 
pojechaliśmy zpowrotem  do Boronowa. 
Wieczorem, po dniu  pełnym wspaniałych 
wrażeń, zjedliśmy kolację i poszliśmy spać. W 
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ostatnim dniu mieliśmy jeszcze możliwość być 
na lekcjach kolegów z Boronowa. Do domu 
wracaliśmy pełni wrażeń,  wdzięczni, że 
mieliśmy  okazję zwiedzić najważniejsze punkty 
stolicy Polski.
 Podziękowania kierujemy gminom Boronów 
i Ligotka Kameralna, także p. Bożenie Ledwoń, 
dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych 

im. Unii  Europejskiej  w Boronowie za 
zorganizowanie  tak  cennej  wycieczk i 
edukacyjnej oraz pani Joannie Szpyrc za miłe 
zastąpienie naszych rodziców podczas całego 
wyjazdu.

Uczniowie Szkoły Podstawowej
 im. Jana Kubisza Gnojnik

KAWIARENKA Z CHOPINEM
 W samej Ligotce Kameralnej było i jest 
nadal kilka rodzin o nazwisku Sabela, 
względnie z włoskiego Sabella. Każda z tych 
rodzin wyróżniała się czymś szczególnym i jest 
obdarzona różnymi  talentami.
........................................................................
 W ramach obchodów 70-lecia PZKO został  
przygotowany jako wyraz podziękowania dla 
członków  i sympatyków PZKO  program pod 
tytułem „Kawiarnka z Chopinem”, który odbył 
się 1. 10. w  domu kultury. Program został 
przygotowany i wykonany przez samych 
członków rodziny Sabela z Łąki. A łąka kojarzy 
nam się zawsze z pięknymi kolorowymi 
kwiatami i tak też cały program był wykonany.
 Już kiedy zabrzmiały pierwsze  tony  
utworów Chopina, miało się wrażenie, że sam 
Chopin wcielił się w wykonawczynie – pianistki. 
Nie zabrakło też poezji – również ligockiej poetki 
Ewy Sabela - Furtek,  bo poezja to muzyka 
wyrażona słowami.  Życiorys  Chopina, 
przeplatany jego utworami, przenosił nas w 
myślach w czasy, kiedy żył. Zabrzmiały m.innymi  
takie utwory, jak Polonez g-moll, Mazurek F-dur, 
walce a-moll i Ges-dur, Lento, Fantazja – 

Impromptus cis – moll, Grand Polonez As-dur i 
inne, które brawurowo wykonały Magda Sabela 
i Joanna Sabela – Szpyrc,  prezes MK PZKO. Pieśń 
Chopina Życzenie wykonała czystym, miłym 
głosem najmłodsza uczestniczka – Zuzia Sabela. 
Uczestników zebranych przy stołach obsługiwał 
najmłodszy mężczyzna z rodu, który cicho uwijał 
się między stołami. A stoły ozdobione były 
pięknie, kolorowo, bukietami przekąsek.
 Była to wspaniała uczta duchowa dla 
wszystkich, za którą wykonawcom serdecznie 
dziękujemy i życzymy dalszych udanych 
koncertów.

                             Pezetkaowcy i sympatycy 
z Ligotki Kameralnej
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 V roce 2017 se ISÚ Komorní Lhotka 
podařilo navázat příhraniční spolupráci se 
STOWARZYSZENIEM RAZEM z Bielsko-Biala, a 
to prostřednictvím Dagmar Valáškové z 
Euroregionu Beskydy. První setkání proběhlo 
19.6.2017 na půdě polských partnerů a neslo 
se v duchu hudba, tanec, divadlo. Domov 
„Razem“ navštívilo 11 klientů ISÚ společně s 
doprovodem. Kolegové z Polska si pro nás 
připravili bohatý celodenní program, včetně 
výborného občerstvení. Klienti si přivezli nejen 
dárky, které jejich kamarádi v dílnách vyrobili, 
ale především mnoho zážitků, které z paměti 
hned tak nevymizí. 
........................................................................
 Stejně tak, jak my jsme se těšili na návštěvu 
k polským přátelům, tak i oni se těšili k nám a dle 
slov zaměstnanců „nemohli dospat a dočkat se 
odjezdu k nám“. 5.10.2017 bylo tady a po 
menších komplikacích s navigací byli konečně u 
nás  v  malebné vesničce  pod horami. 
Samozřejmě, že i my jsme se nechtěli nechat 
zahanbit a připravili si netradiční program. 
Druhé setkání mělo být orientováno na kreslení 
a překvapení z kuchyně. Kreslení jsme pojali 
foukací metodou. Každý z klientů si pomocí 
foukacích fixů a barev vyfoukal a namaloval 
obrázek na své tričko, zaštítěné názvem 
SPOLEČNĚ = RAZEM. 

 Překvapení z kuchyně jsme plánovali, aby 
bylo milým a ne „nemilým“ překvapením. 
Snažili  jsme se, aby tato aktivita byla 
jednoduchá a pro klienty zároveň zábavná. 
Nakoupili jsme všechny možné druhy ovoce a 
klienti si připravili ovocný salát, na kterém si pak 
náramně pochutnali. Kolegy ze Stowarzyszenia 
Razem jsme pohostili domácími koláči a 
výborný oběd nám uvařili v Hotelu Säntis.
 Ze dvou opravdu zdařilých akcí vzniklo 
partnerství, lépe řečeno přátelství dvou různých 
a přitom stejných domovů. Společných akcí 
máme do budoucna naplánovaných spoustu a 
věříme, že se bude na co těšit. 
 Zároveň bych ráda touto cestou popřála 
všem poklidný čas adventní, radostné prožití 
svátků vánočních a v roce 2018 především 
pevné zdraví a spokojenost.

Za ISÚ Komorní Lhotka
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SAREPTA KOMORNÍ LHOTKA

 „Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, 
jako mnohem více z té, kterou daruje.“

 Matka Tereza
........................................................................
 Vážení a milí čtenáři, rok se s rokem sešel, 
čas velmi rychle uběhl a my prožíváme závěr 
letošního roku. Přijměte proto malé nahlédnutí, 
jak náš domov žije rozmanitý život. V domově se 
setkávají životy našich seniorů, nás pracovníků, 
ale rovněž všech příchozích – vás, blízkých 
příbuzných, dobrovolníků, stážistů a lidí, kteří 
přichází navštívit obyvatele domova. Usilujeme 
vnímat potřeby všech, pomáháme a pečujeme, 
snažíme o zpříjemnění každého dne – máme 
pravidelné aktivity, zveme zajímavé hosty, 
pořádáme různá zajímavá setkání, pořád na 
něčem pracujeme. V průběhu roku taky stále 
něco opravujeme (kape voda, nefungují odpady 
aj.), podali jsme několik projektových žádostí 
(nákup zvedáku, financování rekonstrukce, 
vzdělávání pracovníků). Ve vylepšování a 
změnách chceme pokračovat, vše však záleží na 
podpořených projektech. 
 Velmi nám záleží na spokojenosti našich 
seniorů a pár postřehů nabízíme:  
 „Domov je pro mě místo, kde společně žijí 
lidé, kteří se navzájem potkávají,  mluví o svém 
životě. Rád se účastním akcí v domově, člověka 
vždy pozitivně nabijí, mám rád čtení z Bible, 
které povzbudí ve víře.” Pan Drabina
 „Domov v krásném a klidném prostředí. 
Místo, kde je čisto a je o nás moc dobře 
postaráno. Cítím se tady moc dobře.” Paní 
Witoszová
 „Sarepta je jako můj domov, dobře se o mě 
starají, jsem vdovec, prožil jsem smutek, bylo 
špatně. Tady jsem spokojený, jídlo mi donesou. 
Mám rád svůj klid, sem tam pochodím po 
chodbě, dám nohy nahoru a odpočívám.” Pan 
Lepiš
 „Mám se v domově moc dobře. Pečovatelky 
se o mě moc pěkně starají. Chci jim za to moc 

poděkovat. Dělám to alespoň prostřednictvím 
modliteb za jejich životy.” Paní Hellerová
 Velké poděkování patří všem pracovníkům, 
za jejich úsilí a péči, pracují s vysokým 
nasazením, porozuměním a láskou. 
 Děkuji seniorům a rodinám za spolupráci, 
vstřícnost a srozumění. Poděkování směřuje ke 
spolupracujícím subjektům, podporovatelům a 
sponzorům. V neposlední řadě děkuji rovněž 
dobrovolníkům z řad církve i veřejnosti. 
 S poděkováním za Vaše úsilí a podporu, bez 
které by poskytování naší služby bylo obtížné, 
přejeme Vám do roku 2018 plnou náruč pokoje, 
světlo naděje a požehnání.

  jménem domova Mgr. Halina Pientoková

INFORMACEINFORMACE
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jí teplotní rozdíly a kladně přijímají otužování.
 V dopoledních hodinách se sauna teprve ro-
zehřívá pro odpolední plný provoz, proto je tep-
lota uvnitř pro děti bezpečná.  V přítmí sauny si 
povídáme příběhy, hádanky, hrajeme slovní fot-
bal, opakujeme básničky a učíme se relaxovat a 
být tiše. V přední části komplexu nás nakonec 
čeká milé posezení a doplnění tekutin. 
 Za děti i pedagogy mateřské školy bychom 
touto cestou rádi poděkovali OÚ v Komorní Lhot-
ce a zaměstnancům sauny za možnost bezplat-
ného navštěvování sauny.

Kolektiv MŠ Komorní Lhotka

SAUNOVÁNÍ DĚTÍ 

Přišel podzim a s ním ruku v ruce nadchází ob-
dobí častých nemocí. Za účelem posílení imu-
nity začaly děti z mateřské školy od října pravi-
delně jednou týdně navštěvovat místní finskou 
saunu.
............................................................................
 Saunování má mnoho výhod, pomáhá ke 
zvýšení obranyschopnosti dítěte, navozuje chuť 
k jídlu, zkvalitňuje spánek, navíc děti lépe snáše-

INFORMACEINFORMACE

 Poslední říjnové odpoledne zalila cvičebnu 
Haly v Komorní Lhotce sytě oranžová barva. 
Konal se zde již čtvrtý ročník akce s názvem „Dýň-
ování“. Děti z Mateřské školy v Komorní Lhotce 
si spolu se svými rodiči a sourozenci přišli vyře-
zat a nazdobit dýni, kterou si pak pyšně odnesli 

DÝŇOVÁNÍ JIŽ PO ČTVRTÉ 
domů. Všichni si společně strávené odpoledne 
moc užili. Vzhledem ke stále narůstajícímu 
počtu zájemců o tuto akci, což nás velice těší, 
jsme museli „Dýňování“ přesunout do větších 
prostor a chceme tímto vedení obce poděkovat 
za bezplatný pronájem cvičebny. Děkujeme také 
rodičům za pomoc s přípravou bohatého občer-
stvení a již nyní se těšíme na další společné akce
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VÍTÁNÍ PODZIMU

V pátek 29 .9. 2017 proběhl ve škole projektový 
den „Vítání podzimu“. Během vycházky děti  pl-
nily rozličné úkoly spjaté s poznáváním přírody. 
Za splněné úkoly byly ohodnoceny a odměněny.  
Podzimní vítání se dětem velmi líbilo. 

BRAMBOROVÝ DEN

ZDRAVÍ DĚTEM

Žáci 2. ročníku měli zpestřenou výuku projekto-
vým dnem o bramborách. Pracovali ve skupi-
nách a brambory byly ve všem. 
 V matematice je žáci počítali, ve čtení praco-
vali s básní – Máma smaží bramborák a napsali 
si na něj recept. Potom loupali, strouhali a mí-
chali. V hudební výchově se naučili písničku – 
Kopu, kopu brambory. V prvouce pokusem zjis-
tili, jak na ně, aby nezčernaly a ověřili si, kterou 
část rostliny vlastně jíme? A než si vyrobili po-
stavičku – bramboráka, přišla na řadu chutná 
tečka v podobě pečených brambor a bramborá-
ků, za které děkujeme paní kuchařce, že je pro 
nás připravila.                       Tř. učitelka S. Tillová

 V rámci Programu primární prevence se ve 
škole uskutečnil vzdělávací kurz „Zdraví dětem“.
 Cílem programu bylo ukázat žákům, jak se 
správně stravovat a jaké potraviny si vybírat. 
Děti zhlédly příběh Zdravíka  a Jedlíka a zábav-
nou formou se seznámily s původem potravin. 
Součástí projektu byla i práce s letáky, kde děti 
vybíraly pro sebe vhodné potraviny. Na konci 
projektu děti dostaly diplomy, omalovánky a le-
táky doporučující sportovní aktivity.

ROZŠÍŘENÍ KAPACITY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Dne 4. 9. 2017 byl zahájen provoz již 3 oddě-
lení v Mateřské škole. Oddělení se nachází v pří-
zemí a je určeno dětem od dovršených 2 let.  
 V průběhu letních prázdnin došlo k potřeb-
ným úpravám – nové sociální zařízení, šatna 
dětí,  třída, vybavení nábytkem vhodným pro 
tuto věkovou skupinu. Otevřením tohoto oddě-
lení se kapacita dětí v MŠ navýšila na 52. Ráda 
bychom touto cestou poděkovala vedení Zá-
kladní školy a OÚ v Komorní Lhotce za podporu 
a pomoc s realizací.

Walachová Michaela, vedoucí učitelka MŠ
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INFORMACEINFORMACE

ZÁJMOVÁ ČINNOST PRO ŽÁKY V KOMORNÍ LHOTCE

VELKÝ SVĚT TECHNIKY ANEB MÍSTO, KDE JE VĚDA HROU

 V letošním školním roce  byla žákům naší 
školy nabídnuta široká škála zájmových 
činností.
 Podle svého zájmu děti navštěvují pod vede-
ním paní uč. S. Vrábelové sportovní kroužek,  zá-
jemci o zpěv se scházejí v kroužku  pěveckém, 
který vede paní uč. G. Palarčíková,  angličtinou 
pro mladší žáky provází paní uč. L. Gavelčíková. 
Od listopadu byla ve škole  zahájena činnost čte-
nářských klubů pro mladší a starší žáky, které 
jsou  financovány z Projektu „Šablony Komorní 
Lhotka 2017“ z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Vedením čtenářských klubů 
byly pověřeny paní učitelky Sylva Tillová a Lucie 
Gavelčíková. Všechny uvedené kroužky vedou 
nejen paní učitelky – keramiku paní Pavlína Ml-
čochová, svými zkušenostmi a odbornými rada-
mi pomáhá p. uč. S. Tillové v dramatickém 
kroužku  paní Anna Ševečková.
  Každý týden se také setkávají šachisté, které 
zasvěcuje do tajů této nádherné hry Ing. Jan 
Sikora z Třinecké šachové školy.
 Děkuji vedení OÚ a všem zastupitelům za 
schválení bezplatného pronájmu sportovní haly
pro děti 1. a 2. ročníku, které navštěvují kroužek 

Minivolejbalu TJ Sokol Hnojník. Tyto malé 
sportovce trénuje paní Jana Heczková.
 Další sportovní vyžití nabízejí paní Ágnes 
Fajgl Závodská v kroužku Zumby, paní Kateřina 
Raganová v Street Dance a pan Petr Adamovský 
v pohybových hrách.
 Díky instruktorům J. Santariusovi, M. 
Hamplovi a P. Samkové pokračuje rovněž 
činnost malých i starších zájemců v oblasti 
hasičské problematiky.
 Velký zájem děti projevily rovněž o možnost 
navštěvovat Myslivecký kroužek, jehož vedení
se ujal pan Ing. Jiří Dulava a schůzky se konají 
v hájence a především v okolní přírodě.
 Cílem bohaté nabídky volnočasových aktivit 
v obci je rozvíjet osobnost každého dítěte podle 
jeho zájmů a schopností a je prevencí před 
možnými negativními jevy, které současná doba 
nese. 
 Poděkování patří nejen pedagogům, ale 
také všem ochotným vedoucím, trenérům a 
instruktorům za jejich ochotu předávat své 
znalosti, zkušenosti a dovednosti mladé 
generaci.

 Gabriela Palarčíková

 Dne 23.10. 2017  jsme se školní družinou 
navštívili Velký svět techniky v Ostravě. 
........................................................................
 Zde jsme si prošli Svět civilizace a Svět vědy, 
kde jsme si hravou  formou představili a ukázali 
zajímavosti vědy a techniky.
 Viděli jsme velké množství zábavných a 
interaktivních exponátů, které nás nejen 
pobavily, ale především poučily.
 Asi největším zážitkem pro všechny bylo 
Divadlo vědy, kde byly pro děti připraveny různé 
pokusy s ohněm. Někteří dobrovolníci se 
aktivně zapojili a vše si mohli vyzkoušet na 
vlastní kůži. Před odjezdem jsme navštívili 
obchůdek se suvenýry a mohli jsme si zakoupit i 
něco na památku.                      vychovatelky ŠD
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Niechaj Święta 
Bożego Narodzenia

przyniosą nam wszystkim
radość z tego, co jest,

nadzieję na to, co przed
nami, zdrowie, szczęście,

uśmiech i życzliwość
na każdy dzień

nadchodzącego roku

Zarząd MK PZKO
Ligotka Kameralna

INFORMACEINFORMACE

NA PŘEDSTAVENÍ MK PZKO „KRAWIEC DAMSKI“ PŘIŠLY V LISTOPADU DAVY LIDÍ

Mému srdci nejdražší divadelníci, konečně 
mám chvilku vyjádřit svůj veliký obdiv, úctu a 
poděkování za překrásné představení, které 
oproti originálu mělo rytmus, spád, vtip a bylo 
prostě překrásné. Vyjádřil bych to asi takto:
........................................................................

 Ticho, tma a lidí jak smetí,
Najednou světlo! A Andrzej na scénu letí.

Zhýralec, co vrátil se z flámu právě,
A srdce stačil zlomit nejedné dámě.
Žena jeho, Pavla, má ho však v péči,

tak avantýry jeho tchýní léčí.
A k tomu milenek plná scéna,

A nikde žádná tréma.
Se sklonem k pláči generál,

kterého Josef bravurně odehrál,
postavou vzor důstojníků,

projevem král komiků.
Stačí, že promluví a pohled hodí v dál,

Diváci oddaně smíchem zboří sál.
Talent a odhodlání, nadšení a píle,

Nad textem strávené dlouhé chvíle.
Však divákovi smíchem život prodlužují,

Ti, co čas svůj divadlu obětují.
Děkujeme Vám všem, co hrajete tak krásně,

Že jeden by z toho začal psát básně.

Máme Vás rádi a Vaše komedie,
v Ligotce to prostě žije!

Marek Folwarczny
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