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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

  CO JE POTŘEBA  ZAPLATIT: 
• poplatek za psa (80,-Kč/pes, každý další pes 200,-Kč), byl splatný do 31.3.2018
• poplatek za odpad na rok 2018 (600,-Kč/os.), je splatný k 31. 8. 2018. Před úhradou poplatku za 

odpad si předem telefonicky, e-mailem nebo osobně v kanceláři OÚ ověřte případnou slevu na 
poplatku (týká se občanů zapojených do Inteligentního systému nakládání s odpady). 
V případě nejasností v systému ISNO kontaktujte společnost Nehlsen s.r.o. (pan Marian Dzik). 
E-mail: marian.dzik@nehlsen.cz, nebo tel.: 603 726 832.

• Platbu lze provést v hotovosti v kanceláři OÚ Komorní Lhotka, anebo prostřednictvím 
internetového bankovnictví na č. účtu: 23425781/0100:  

    VS (odpad): 1340    SS: číslo domu  
    VS (pes):   1341      SS: číslo domu

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

  UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY 
 Dle Obecně závazné vyhlášky obce Komorní Lhotka č. 2/2018 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
neplatí od roku 2018 sleva na poplatek za odpad (pokud je vzdálenost od rodinného domu větší než 
200 metrů). 

  BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA PRO OBČANY 
KOMORNÍ LHOTKY
 Upozorňujeme občany, že bezplatné ústní 
právní poradenství, které je pro občany Komorní 
Lhotky zajištěno v zasedací místnosti OÚ v liché 
týdny v pondělí od 15.00 – 17.00 hodin se 
nebude konat:
   07.05.2018
   21.05.2018·  
   04.06.2018
Tyto termíny budou nahrazeny níže uvedenými 
dny:
   30.04.2018 
   11.06.2018 
Děkujeme za pochopení.

  KOMPOSTÉRY PRO OBČANY
Kompostéry, které si občané v rámci projektu   
„Domácí kompostování v Komorní Lhotce II.“ 
objednali, jsou připraveny k odběru. Nejdříve je 
nutné podepsat v kanceláři Obecního úřadu 
smlouvu o pronájmu kompostéru a poté si jej 
vyzvednete. 

DNY VÝDEJE KOMPOSTÉRŮ:
V pondělí 23. dubna a středu 25. dubna 2018
v dopoledních hodinách 08.00 - 12.00 hodin
v odpoledních hodinách 13.00 - 16.00 hodin
V sobotu 28. dubna 2018 
(pro majitele rekreačních objektů) 
od 08.00 – 13.00 hodin.
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 9. února nezaplál olympijský oheň jen v ji-
hokorejském Pchjongčchangu, ale také v míst-
ní mateřské školce. Učitelé připravili pro naše 
malé sportovce Olympijské dopoledne. Počasí 
nám sice nepřálo v uspořádání her na školní za-
hrádce, ale ani tak jsme si nenechali vzít chuť                        
ke sportovnímu zápolení. 
.......................................................................
 Nejprve proběhlo slavnostní zahájení her za 
poslechu statní hymny a “zapálení“ olympijské 
pochodně, poté se družstva rozmístila na svá 
sportoviště a za vydatného fandění dětí naši 
malí olympionici soutěžili v následujících disci-
plínách: biatlon, slalom mezi kuželkami, obléká-
ní lyžařské výbavy, skládání hokejového puzzle a 
chytání zimního vybavení na udici. A co bylo nej

OLYMPIÁDA 
V KOMORNÍ LHOTCE

lepší – vyhráli všichni – a tak se na konci sportov-
ního dopoledne houpala všem dětem na krku 
olympijská medaile se sladkým bonusem.  
 Se zájmem jsme také sledovali průběh té 
“pravé“ olympiády a každý úspěch českých spor-
tovců jsme pečlivě zaznamenávali i na naší škol-
kové nástěnce. 

Pedagogové MŠ

INFORMOVANOST RODIČŮ
 Mateřská škola v Komorní Lhotce v 
letošním školním roce nabízí rodičům dětí 
cyklus tří přednášek. 
........................................................................
Jako první proběhla přednáška v lednu s názvem 
„Připravenost předškoláka“ vedená Mgr. 
Š.Sohrovou. Rodiče si z přednášky odnesli 
spoustu podnětů, jak pracovat na rozvoji svých 
dětí v domácím prostředí. V průběhu přednášky 

i po ní dostali rodiče prostor pro své dotazy. V 
měsíci  březnu se pod vedením dětské 
psycholožky Mgr. M. Gebarové uskuteční druhá 
přednáška s názvem„ Emoční připravenost 
dítěte“. Téma poslední přednášky, která se 
uskuteční v dubnu, bude„ Problematika 
logopedických obtíží“ pod vedením Mgr. 
K.Kabotové. Věříme, že zájem o přednášky bude 
i nadále velký a informace, které rodiče od 
odborníků získají, pro ně budou přínosné. 

Pedagogové MŠ
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PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
 Každý rok je rozdávání vysvědčení v 1. třídě 
spojeno se  Dnem otevřených dveří pro rodiče 
a  velkou slavnostní událostí, a to PASOVÁNÍM  
PRVŇÁČKŮ.
 Rodiče měli možnost vidět své děti při práci. 
Žáčci se velmi snažili a jejich snahu rodiče 

odměnili velkým potleskem. Poté nastal 
slavnostní okamžik. Za zvuku fanfár byli paní 
ředitelkou Mgr. Gabrielou Palarčíkovou  
pasováni na prvňáčky. Napětí a očekávání dětí 
však ještě chvilku přetrvávalo až do doby, než 
dostaly svá první vysvědčení a mohly se radovat 
ze svých úspěchů.                          

Martiňáková S
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NAŠI MALÍ RECITÁTOŘI
 Začátkem února soutěžili všichni 
žáci na naší škole T.G. Masaryka ve 
školním kole recitační soutěže a jsme 
velmi rádi, že u nás máme tak talen-
tované mladé recitátory.
 Přesvědčili jsme se o tom na ob-
vodním kole recitační soutěže„Dětská 
scéna 2018“ v Třinci, kde jsme v ob-
rovské konkurenci získali hned dvě 
ocenění. V 0. kategorii, kde soutěžilo 
přes dvacet žáků prvních tříd, získala 
Sára Koteková krásné 2. místo a v 1. 
kategorii, kde bylo recitátorů snad 
ještě víc, se našemu šikovnému třeťá-
kovi  Ště-
pánu Ind-
rákovi po-
d a ř i l o 
umístit na 
p r v n í m 
místě a po-
s t o u p i t 
tak do kraj-
ského kola. Dětem blahopřejeme a 
přejeme jim mnoho úspěchů v dal-
ších soutěžích.

HURÁ ZA HASIČI!
 I letos 29. 1. 2018 pátý 
ročník ZŠ T.G. Masaryka v 
Komorní Lhotce navštívil 
budovu 112 v Třinci. Žáci 
mohli obdivovat zázemí 
hasičského sboru, od ob-
rovské tělocvičny a posi-
lovny, přes kanceláře a 
technické místnosti, až k 
hasičským autům, na které 
se děti těšily asi nejvíce. 
 A že se to páťákům líbi-

lo, posuďte sami z úryvků je-
jich slohových prací :
„Měli jsme se dobře, pan 
Zowada nám ukázal sjezd 
po tyči.“ Ríša
„Nejvíce mě zaujala hasič-
ská auta a sjíždění po hasič-
ské tyči.“ Nikola
„Třinečtí hasiči mají hodně 
trofejí a nejlépe jim jde vy-
prošťování.“  Honza
„Bylo to dobré a mohli jsme 
si všechno vyfotit.“  Kuba



BŘEZEN 2018 - Týden čtení
v Obecní knihovně 
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 V pondělí 5. 3. jsme zahájili Týden čtení v 
Obecní knihovně. Knihovnu navštívila každý den 
jedna třída ZŠ, pro kterou měla knihovnice 
nachystanou tématicky různě zaměřenou 
besedu.
............................................................................... 
 V pondělí to byli prvňáčci, kteří se seznámili s 
knihovnou, s jejím chodem, dozvěděli se, jak se 
mají v knihovně chovat, jak se mají chovat ke 
knihám a podobně. Své nově nabyté znalosti 
uplatnili při vyplňování pracovních listů s kvízy. Ale 
hlavním programem bylo samozřejmě jejich 
pasování do ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO a roční 
registrace v knihovně zdarma. Jako upomínku na 
tento den žáci dostali pamětní listy a další  
upomínkové předměty. Další den patřil žákům 2. 
třídy, ti si zopakovali, co si zapamatovali z 
předchozích besed a dozvěděli se něco nového ze 
života a díla Josefa Lady. I pro ně byli přichystány 
pracovní listy s křížovkami, spojovačkami a 
omalovánkami. Další den navštívili knihovnu žáci 
5. třídy, které zaujalo a bavilo povídání o Slezských 
a Gorolských krojích a historii naší krásné obce. 
Děti měly možnost si kroje vyzkoušet.
 Novinkou pro mě jako knihovnici bylo čtení 
pro klienty v DZP. Jaké to bude, udržím si jejich 
pozornost, bude se jim to líbit? Kladla jsem si v 

duchu otázky. Ale byla jsem velice mile 
překvapená, jak moc pozorní čtenáři to jsou. Cítila 
jsem se u nich jako doma. Bylo příjemné číst 
pohádky takovým posluchačům, které to baví a 
líbí se jim to a tiše a dychtivě příběhům 
naslouchají. Jsem velice ráda, že jsme s paní 
ředitelkou tuto spolupráci navázaly. 
 Ve čtvrtek hostila knihovna 2. a 4. třídu, kdy se 
žáci obeznámili také s dílem a životem J. Lady, 
poslechli si audioknihu a čtení mé „čítanky“ v 
podání Petry Wardasové, které děkuji za 
spolupráci. V rámci TČ navštívily knihovnu také 
děti se školní družinou, předškoláci, kteří se 
interaktivně seznamovali s knihovnou, plnili 
pracovní listy a se zájmem odpovídali na otázky. 
Knihovnice také navštívila děti v mateřské škole, 
kde proběhlo čtení pohádek a promítání 
večerníčkových příběhů. Týdne čtení se v naší 
knihovně zúčastnilo 145 čtenářů a posluchačů. 

K. Ch.

Knihovna v MŠ

Páťáci v krojích



GOROLSKI BAL POD GODULÓM
ˇ

 W piątek 19.1. odbył się tradycyjny bal 
PZKO, inny niż zwykle, bo gorolski.  Goście balu 
– zespół  Górole z Mostów koło Jabłonkowa – 
przedstawili ciekawy program i grali gorolski 
pieśniczki aż do rana. Do wygrania w loterii 
były prawdziwie gorolski nagrody:  ziemiaki,  
szmolec, gorolski kłobuk...
........................................................................
 Balowicze, niektórzy po gorolsku i w 
kiyrpcach, inni w strojach towarzyskich, 
skosztować mogli gorolskich przysmaków i 
smacznego rautu: było jelito z kapustą, kolana, 

żeberka, a także domowe ciastka i tradycyjno 
miodula.
 
Do tańca oprócz Góroli przygrywał DJ Roman 
Kriš a zabawa trwała aż do rana.
 
Organizatorami tegorocznego balu byli młodzi 
pezetkaowcy, którzy już teraz serdecznie 
zapraszają na następny gorolski bal, który 
odbędzie się 25.1.2019.

 JS
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 Vánoce utekly jako voda a než jsme se nadáli, 
máme tady Velikonoce. Zimní období můžeme 
trávit doma v teple, u televize, anebo mít 
program plný aktivit, jako u nás v ISÚ. Na každý 
měsíc v roce jsme naplánovali 6-7 aktivit.
...........................................................................
 K lednovým nejzajímavějším aktivitám 
bezesporu patřil výlet do Ostravského kina 
CineStar, saunování v místní sauně a kulig ve 
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Střípky z ISÚ

Wisle. Kulig ve Wisle plnil úlohu netradičního 
zážitku, který si klienti užili a kdy měli možnost 
prohlédnout si zasněženou polskou krajinu z 
povozu za koňským spřežením. Krásné koně 
přivezly klienty do podhorské koliby, kde si v teple 
vychutnali kávu, čaj, grilovanou klobásu a 
oštiepok. Zvuk praskajícího dřeva vycházející z 
ohně uprostřed koliby, horký nápoj, vůně místních 
specialit a za okny ladovská zima klienty okouzlila 
a v paměti zanechala krásné vzpomínky.
 V únoru jsme si zatancovali na již tradičním 
bále, letos jsme měli balónkový.
 Navštívili jsme výstaviště Černá louka, kde 
jsme si prohlédli expozici historických motocyklů. 
 Zavítali jsme i do dolní oblasti Vítkovic U6, ve 
které jsme si prohlédli celou řadu vynálezů, které 
významně poznamenaly vývoj průmyslu a 
technického pokroku na území českých zemí i ve 
světě. Všechny vynálezy jsou interaktivní a mohli 
jsme tak zjistit, že technika není žádný strašák, ale 
záživný obor s budoucností. Zasoutěžili jsme si, 
uspořádali turnaj v kuželkách a vítězové byli 

Návštěva Cinestar Kulig

Návštěva koliby

Výstaviště Černá louka

Kulig



patřičně odměněni. Navázali jsme spolupráci s 
místní knihovnou. Paní Charbuliaková si pro nás 
připravila zajímavé čtení o Komorní Lhotce, kvízy a 
hádanky upoutaly pozornost všech a jako bonus si 
poseděli nad šálkem kávy a výborného zákusku z 
domácí cukrárny. Po těchto všech dobrotách jsme 
v březnu zavedli kondiční cvičení, rozhýbali jsme 
se při turnaji v šipkách a ve stolním tenise. 
Navštívili jsme muzeum v Třinci a prohlédli si 
výstavu loutek. Připravili jsme řadu netradičních 
velikonočních výrobků a utkali se v pečení o 
nejhezčího beránka. 
 Odpočinout a relaxovat ve Spa&Wellness 
Gołębiewski si přáli klienti delší dobu. A jelikož se 
přání mají plnit, nadešel čas je zrealizovat. Úžas, 
nadšení, radost, vděčnost… těmito slovy by se 
daly charakterizovat pocity všech, kteří se této 
wellness akce účastnili.  

Za ISÚ Komorní Lhotka
Ing. Andrea Sztefková
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Spa&Wellness Gołębiewski 

Spa&Wellness Gołębiewski 

Vítkovice



 Uprostřed února, jedno úterní odpoledne, 
v plesově vesele a barevně vyzdobené jídelně 
domova, ve slavnostních oděvech dozdobe-
ných vstupenkou – malými barevnými kotilio-
ny, které vyrobily pro všechny příchozí naše se-
niorky, je slavnostně zahájen již 3. ročník GALA-
VEČERA. 
........................................................................
 Nejprve přivítání u kávičky, zákusků a mícha-
ných nápojů a drinků různých chutí i barev.  Ná-
poje jsme ochutnávali během celého našeho se-
tkání a připravovali nám je studenti Albrechtovy 
střední školy z Českého Těšína.
 V programu jsme shlédli vystoupení dvou 
borců, mladých mužů, mimo jiné i mistrů Pol-
ska, v bojovém umění Taekwondu. Tóny moder-
ní popové hudby doprovázely taneční vystou-
pení dívenek pod vedením paní A. F. Závodské. 
Druhou část jejich produkce tvořila ukázka břiš-
ního tance malé orientální tanečnice. 
 Chvilku napětí jsme zažili při tombole se zají-
mavými potravinovými dárky a ze „smetáku Sa-
repťáku“ se losovaly také dárečky z kosmetiky. 
Na závěr jsme si před podáváním smaženého 
řízku s bramborovým salátem zazpívali za hu-
debního doprovodu známé lidové písně. 
 Opět velmi DĚKUJEME nejen účinkujícím 
hostům, kteří mezi nás přijeli, ale rovněž všem 

nám účastníkům, protože tato setkání jsou o 
nás a pro nás. Galavečer se tak pomalu a jistě 
stává tradicí, a tak jsem zvědavá, na co můžeme 
těšit příště? 

L. Prokopová, aktivizační pracovnice

GALAVEČER V NAŠÍ SAREPTĚ.
O radost se člověk dělí...

Kavárna u Lidušky hledá 
právě tebe!
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V dnešní uspěchané době je čas velkou vzác-
ností, ještě vzácnější je čas darovaný někomu 
druhému. A proto je tady výzva pro všechny, 
kteří pomohou zpříjemnit jedno odpoledne 
v měsíci seniorům domova SAREPTA Komorní 
Lhotka.
.................................................................... 
Pouze jedno odpoledne v měsíci (max. cca 3 ho-
diny) – přijďte si popovídat, zastavit se, zavzpo-
mínat a pobýt s námi. Neměj obavy, nebudeš 
zde sám! Nová příležitost udělat v čase, který 
nám byl darován, to co chceme. A proto nevá-
hej a ozvi se! 

Tel.č. 553 701 886; 739 525 260 
paní Helena Volná. 
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Uzávěrka LIGOTSKÉHO miniZPRAVODAJE č. 3/2018 bude 15. 05. 2018 
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 
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