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 ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 44. ZASEDÁNÍ DNE 04. 04. 2018 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
• Rozpočtové opatření č. II Obce Komorní Lhotka.
• Smlouvu č. 10/2018 o financování mikroprojektu typu A na realizaci mikroprojektu s názvem 

„Císařská cesta – jedna silnice, dva národy, spousta historie“.
• Navýšení školného v Mateřské škole na 200,-Kč na dítě a měsíc a ve školní družině na 100,-Kč na 

dítě a měsíc.
• Poskytování darů z rozpočtu obce všem vyjmenovaným zapsaným spolkům se sídlem v Obci Ko-

morní Lhotka: SDH, MS Komorní Lhotka – Hnojník, ZO ČZS, Spolek Klíč, SSK, PZKO, SRPŠ ve výši 
10 000,-Kč / spolek.

• Přistoupení Obce Komorní Lhotka do Sdružení místních samospráv ČR.
• Smlouvu o dílo mezi Obcí Komorní Lhotka a firmou DIGIS s.r.o. na aktualizaci map katastrálního 

území Komorní Lhotka, vložení Územně plánovací dokumentace, rozšíření aplikace o modul Věc-
ná břemena a pronájmy, systémová podpora systému AMEServer a ObčanServer, zákaznická 
podpora zahrnující převody dat.

 ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM 45. ZASEDÁNÍ DNE 09. 05. 2018 MIMO JINÉ SCHVÁLILO:
• Rozpočtové opatření č. III Obce Komorní Lhotka.
• Řešení parkování na náměstí v Komorní Lhotce, návrh řešení parkování a dopravního značení v 

tomto prostoru a to jak svislého, tak vodorovného vypracovala firma Dopravní značení Kross.
• Žádost paní P.Z., bytem Komorní Lhotka o umístění klimatizace do objektu obecních 

unimobuněk. Zároveň pověřilo stavební výbor dojednáním detailů a finanční výbor provedením 
rozpočtového opatření.

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: 
Platbu stočného za I.Q.2018  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. 

 KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  V OBCI 
Od 4.6.2018 do konce června bude na území obce probíhat kontrola a čištění splaškové kanalizace. 
Žádáme občany, kterých se to týká, aby umožnili zaměstnancům firmy Monitoring kanalizací s.r.o. 
přístup na pozemky ke kanalizačním šachticím. Čištění bude probíhat v dolní části obce a to od ČOV 
po Premiér.

 URGENTNÍ VÝZVA K OBČANŮM, KTEŘÍ JSOU NAPOJENI NA VEŘ. KANALIZAČNÍ SÍŤ
Žádáme majitele rodinných domů a rekreačních nemovitostí, kteří jsou napojeni na veřejnou 
kanalizační síť, která je v současné době ve správě společnosti Služby občanům s.r.o. a dosud se 
společností Služby občanům s.r.o. nepodepsali smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací, aby 
se neprodleně dostavili do kanceláře Obecního úřadu Komorní Lhotka k podpisu této smlouvy. 
Děkujeme za spolupráci.   
Úřední dny:  pondělí a středa   08.00 – 12.30  /  13.00 – 17.00  



 DISTRIBUCE ZPRAVODAJŮ
Žádáme občany, kteří jsou ochotni roznášet 
zpravodaje, aby se o podrobnějších podmínkách 
informovali v kanceláři OÚ nebo na tel. čísle: 
558 696 826.

 NOVÉ HŘIŠTĚ V OBCI
Vzhledem k tomu, že pozemek, na kterém stojí 
hřiště pod školou, není majetkem obce, vznikne 
v průběhu léta nové hřiště v areálu za OÚ.
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 ŽÁDOST O ZAPŮJČENÍ EXPONÁTŮ NA VÝSTAVU V RÁMCI JARMARKU 2018
Žádáme občany o zapůjčení exponátů na výstavu, kterou organizujeme v rámci Ligotského jarmarku 
2018. 
Hlavní výstava bude tentokrát na téma ŽELEZNIČNÍ TOČNA v Komorní Lhotce. 
Doprovodné výstavy budou na téma:  stavebnice Merkur
           lepené hrady a zámky .
Zapůjčené exponáty budou řádně označeny a poté navráceny majitelům. Veškeré informace podáme 
v kanceláři OÚ, nebo na tel. čísle: 558 696 826.

 ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČÁSTI PORUBY
Rozšíření veřejného osvětlení v části Poruby od modlitebny CASD směrem na Hnojník bude 
realizováno firmou Nehlsen Třinec s.r.o.

 PRÁZDNINOVÁ BRIGÁDA PRO STUDENTY
Studenti, kteří mají trvalé bydliště v Komorní Lhotce, je jim více než 15 let a mají zájem o 
prázdninovou brigádu, mohou zaslat na e-mailovou adresu: podatelna@komorni-lhotka.cz, nebo 
doručit osobně (nejpozději do 15. 6.2018) do kanceláře Obecního úřadu v Komorní Lhotce písemnou 
žádost, která bude obsahovat: jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mailovou adresu) 
a informaci v jakém termínu by během července či srpna mohli na brigádu nastoupit. 
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VÝSTAVA NA JARMARKU 2018
- ŽELEZNIČNÍ TOČNA 
V KOMORNÍ LHOTCE

 Že by Komorní Lhotka musela mít železniční 
točnu, když tam není nádraží? Nebo že by 
dokonce mohla mít? Má to být skutečnost nebo 
fixe? Obojí je pravda, jenomže nejde o přelud 
ani o skutečnost - jde jenom o model v měřítku 
1:120, což označuje železniční model s 
rozchodem kolejí o velikosti 12 mm, který je 
označován jako model TT.
ź Jedná se o model železničního depa na ploše 

1 x 1.5 m, který obsahuje:
ź točnu pro lokomotivy sloužící k jejich natočení 

pro potřebný směr jízdy
ź půlkruhovou výtopnu, která slouží pro 

odstavení nejen lokomotiv parních, ale i 
elektrických a dieslových

ź veškerá technická vybavení pro jízdu loko-
motiv, které se vybavují vodou, pískem, 
naftou 

ź jeřáb pro vyložení nákladu z nákladních vozů 
otevřených

ź remízu, to je budova, kde dochází k drobným 
opravám a lokomotiv

ź průjezdní myčku lokomotiv i vozů (zatím voda 
ještě nebude připojena)

ź budovu ředitelství depa na vyvýšeném místě, 
aby mistři na vše dobře dohlédli

ź řadu drobných figurek, které znázorňují 
pracovníky depa

ź železniční „hřbitov“ lokomotiv a vozů
ź stožáry elektrického vysokého napětí
ź a jiné drobnosti, které na takovém depu jsou, 

jako třeba kontejnery na odpad, sudy, jedoucí 
ještěrka vezoucí nějaký náhradní díl k opravě 
apod.

 Terén depa, který je před dokončením, bude 
porostlý trávou, keři i stromky, někde bude jen 
holá hlína nebo štěrk. Skály také nebudou 
chybět. Toto modelové kolejiště bude k vidění v 
den  konání jarmarku v naši obci a bude 
umístěno ve cvičebně víceúčelové haly. Chlapci 
a děvčata přijďte se podívat a zkuste si tam 
sami, jak se řídí rychlost jízdy lokomotivy. Budou 
k vidění lokomotivy parní, elektrické i 
motorové. Těším se na vaši návštěvu. 

Jaromír JAHN, Komorní Lhotka
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BORONÓW – KOMORNÍ LHOTKA: 
DESET LET SPOLEČNÉHO PŘÁTELSTVÍ

 Ve dnech 18. a 19. května 2018 se usku-
tečnilo setkání občanů Komorní Lhotky a 
obce Boronowa. 
....................................................................
 Jednalo se o pokračování oslav desetileté-
ho výročí naší přátelské spolupráce. Za naši 
obec se zúčastnilo pět zastupitelů v čele s 
panem starostou a rovněž předsedkyně míst-
ní organizace PZKO paní Mgr. Joanna Szpyrco-

vá. Boronowané nás slavnostně přijali, pohostili a 
předvedli krásné kulturní vystoupení.
 V sobotu pro nás připravili výlet do Čenstocho-
vé, kde jsme měli možnost vidět to, co zatím nevi-
děla ani polská veřejnost – zrekonstruované pod-
zemí pod klášterem, s hradbami ze 16. století.
  Děkujeme za milé přijetí a těšíme se na 
další spolupráci s našimi polskými přáteli.

Mudr. Dagmar Indráková
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POŽÁR LESA POD PRAŠIVOU 
S DÁLKOVOU DOPRAVOU 
VODY
 Dvacet jednotek profesionálních a dobro-
volných hasičů se třemi desítkami vozidel se za-
pojilo v sobotu 28. 4. 2018 do taktického cviče-
ní složek IZS, zaměřeného na likvidaci lesního 
požáru pod vrcholem beskydského kopce Pra-
šivá (okres Frýdek-Místek). Hasiči si vyzkoušeli 
také zřízení dálkové dopravy vody hadicemi z 
řeky Morávky na vzdálenost 3,5 km až na zmí-
něný kopec i s nasazením vysokokapacitního 
čerpadla HFS SOMATI u jednoho z jezů 
(11,2 km). Jednalo se o cvičení v rámci projektu 
Evropské unie „Bezpečné pohraničí“. 
........................................................................
O den dříve absolvovalo na Morávce teoretic-
kou část Výcviku hašení lesních požárů pět desí-
tek hasičů z Hasičského záchranného sboru Mo-
ravskoslezského kraje a z vybraných jednotek 
dobrovolných hasičů různých měst a obcí Mo-
ravskoslezského kraje. 

Jednou z jednotek, zapojených do cvičení, byla 
také JSDH Komorní Lhotka.

Jednotka SDH Komorní Lhotka zasahovala u cvi-
čení při požáru lesního porostu s dálkovou do-
pravou vody v lokalitě Prašivá. Po příjezdu na 
místo zásahu byla naše jednotka určena velite-
lem úseku jako záložní. Jednotka byla ustavena 
poblíž přejezdových můstku přes silnici, kterou 
protínaly hadice z vysokokapacitního čerpadla 
SOMATI. Při plnění těchto hadic vodou došlo k 
jejich několikanásobnému přetočení v důsledku 
sesunutí do příkopu a voda nemohla dál proté-
kat. Velitel naší jednotky se okamžitě spojil se 
strojníkem od čerpadla SOMATI a ten následně 
poslal dva muže problém vyřešit. O několik 
minut později osobní automobil na přejezdo-
vých můstcích prořízl hadici od čerpadla SOMA-
TI, čímž došlo k úniku vody a náš velitel opět 
oznamoval tuto závadu strojníkovi čerpadla. Ná-

sledně byla naše jednotka vyslána k cisterně jed-
notky Třince, kde jsme měli za úkol cisternu dopl-
nit vodou. Poté jsme byli vysláni k dočerpání 
naší cisterny na stanici v Nošovicích. Po opětov-
ném příjezdu zpět na místo, bylo cvičení již 
téměř u konce a my jsme byli zpět ve stavu zá-
ložním. Po několika minutách bylo cvičení veli-
telem zásahu ukončeno a všechny jednotky byly 
vyslány zpět na své základny.

Čas: 09:47 – 13:46 hod.
          Majer Aleš

      velitel družstva SDH KL
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DĚTI ZE ŠKOLKY SE STÁVAJÍ 
MALÝMI ZAHRADNÍKY
 V dubnu jsme si ve školce připomněli 
ekologicky motivovaný svátek Den Země. V 
souvislosti s touto události jsme se rozhodli, že 
se staneme malými zahradníky. Díky pomoci 
ochotných rodičů, kteří nám vyrobili vyvýšené 
záhony a věnovali hlínu a sazenice, jsme mohli 
dětem na naší školní zahrádce založit záhonky. 
Společně s dětmi jsme zasadili rajčátka, hrášek, 
cuketu, dýni, jahody a bylinky. 
Když děti vyběhnou dopoledne na zahrádku, 

utíkají se zájmem pozorovat, jak klíčí hrášek, 
jestli už se začínají červenat jahůdky či rajčátka, 
těší se, až si vydlabou svou vypěstovanou dýni 
nebo si třeba upečou cukeťák. 
Péči o záhon a sledováním dění kolem něj se 
děti přirozeným a hravým způsobem naučí úctě 
k přírodě a dokáží vnímat vzájemné souvislosti, 
především to, že příroda se nám za péči jí 
věnovanou dokáže skvěle odvděčit.
Přejeme proto našim malým zahradníkům 
hodně pěstitelských úspěchů a děkujeme 
rodičům za pomoc při realizaci tohoto záměru.

         KOLEKTIV MŠ 
KOMORNÍ LHOTKA

INFORMACEINFORMACE

REGIONÁLNÍ KOLO HUDEBNÍ 
A VÝTVARNÉ SOUTĚŽE VE 
STŘÍTEŽI

Již tradičně se vybraní žáci naší školy účastní re-
gionálního kola hudebního a výtvarného pro-
jektu “Rozvíjej se, poupátko“.
 Protože v letošním roce oslaví Základní 
škola ve Stříteži 90. let svého trvání, bylo téma 
keramické části nazváno „Škola jako z obrázku 
Josefa Lady“. Pod vedením paní Pavlíny Mlčo-
chové se děti náležitě připravily a jejich vzorná 
dvouhodinová tvorba byla odbornou porotou 
ohodnocena.
 V mladší kategorii získala 1. místo Viktorie 
Roszková (3.ročník) za postavu pana učitele, stří-
brnou příčkou byla oceněna Nikola Karešová 
(3.ročník) za krásně zpracovaný svazek knih. 
Starší kategorii zastupovali Ludvík Křístek 
(4.ročník) a Viktorie Pezdová (5.ročník). Ani oni 
neodcházeli s prázdnou. Viktorka vytvořila po-
hled do starodávné třídy a ve své kategorii tak 
zaslouženě vyhrála 1. místo. Ludvík se prezen-
toval budovou staré školy a byl oceněn 3. mís-
tem.
 Všem žákům děkuji za reprezentaci naší 
školy a paní Pavlíně Mlčochové za trpělivou pří-
pravu a vedení dětí.
 Pěveckou část „Poupátka“ reprezentovali 
dva žáci  - Štěpán Indrák ze 3.ročníku a Veronika 

Klodová z 5. ročníku. Protože se účastním toho-
to projektu od jeho vzniku v roce 2002, mohu po-
tvrdit, že konkurence v každé kategorii byla veli-
ká, počet účastníků a úroveň pěveckých výkonů 
se každoročně zvyšuje. Veronika si vyzpívala s 
písní „Proč mě nikdo nemá rád“ krásné 3.místo. 
Naši zpěváci si rovněž zaslouží pochvalu za vzor-
nou reprezentaci školy.

 Gabriela Palarčíková

 Veronika Klodová Štěpán Indrák Štěpán Indrák Štěpán Indrák



ŠKOLNÍ EXKURZE DO ZOO 
V OSTRAVĚ

DEN MATEK

 Učit se lze nejen ve školních lavicích, ale 
třeba i v Zoo, o tom se přesvědčili žáci pátého 
ročníku 20. dubna návštěvou nejbližšího Zoo v 
Ostravě. Počasí páťákům vyšlo na jedničku a tak 
mohli důkladně sbírat informace o zvířatech, 
které pak použili k tvorbě prezentací v 
informatice a přírodovědě. Z jejich slohových 
prací je pak zřejmé, že si exkurzi náramně užili a 

 „Maminky si udělaly volnou 
chvíli, aby Den Matek oslavily a 
polštářek si s dětmi ozdobily.“
Ve čtvrtek 10. 5.  se sešly 
maminky a děti z MŠ a ZŠ a 
nápaditě zdobily pomocí razítek 
a textilních barev povlaky na 
polštáře. Každá práce byla 
originální a plná dětské fantazie. 
Poděkování si zaslouží i paní 
kuchařky a učitelky MŠ a ZŠ, které 
připravily pro účastníky akce 
sladké i slané občerstvení.                                   

 S. Martiňáková
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že i samotná cesta vlakem či trolejbusem byla 
pro některé velkým dobrodružstvím.
„V rychlíku byla kupé a to bylo super.“ Nikola
„Viděl jsem gazely, což jsou druhá nejrychlejší 
zvířata na světě.“ Ríša
„Našli jsme vydry, byly venku a hrály si ve 
vodě.“   Honza
„Chtěly jsme si vybrat hrocha (na prezentaci), 
ale hrozně to tam smrdělo, tak jsme si vybraly 
raději zebru.“ Nikol



 Velikonoční svátky jsou už dávno za námi a pří-
roda se krásně zazelenala. Slunné počasí táhne ven 
každého a stejně tak i nás a naše klienty.
..............................................................................
 Letos nám počasí přálo a mohli jsme se zajet po-
dívat na otevírání přehrad, a to konkrétně Slezské 
Harty, kde jsme si mohli projít hráz i zevnitř. Dále 
jsme si udělali výlet k vodní nádrži Morávce, kterou 
jsme si prohlídli alespoň zvenčí. 
 
 Na  zpáteční 
cestě jsme se zasta-
vili v Hospůdce U 
Bobra v Raškovicích 
a pochutnali si na 
výborném domá-
cím hamburgeru s 
hranolkami a domá-
cí malinovkou.  
 

 V měsíci dubnu 
jsme navštívili Va-
lašské muzeum v 
přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm, 
které je nejstarším 
muzeem  svého 
druhu ve střední Ev-
ropě.  Navštívili 
jsme především 
jeho nejnavštěvo-
vanější a nejstarší 
areál – Dřevěné 
městečko. Zde se 
prodávaly místní 
dobroty, jako např. 
valašské frgále, kolá-
če, štramberské 
uši, ale také i různé 
medoviny a jiné 
další pochutiny.
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NAŠE JARNÍ AKCE A VÝLETY

Morávka



 Hezkého počasí jsme také využili k tomu, aby 
se klienti trochu rozhýbali a porovnali si své schop-
nosti a dovednosti. Uspořádali jsme pro ně spor-
tovní den. Zde se klienti utkali v disciplínách jako je 
skok do dálky z místa, běh, hod kruhem a boccou, 
běh přes překážky apod. Ti nejlepší byli odměně-
ni. Za pěkného počasí se klienti vyhřívají na slunné 
terase, kde mají k dispozici jak lavičky a křesla, tak i 
houpačky, příp. si společně ugrilujeme něco dob-
rého k obědu. 
 Deštivé počasí naopak trochu omezuje naše 
plány, ale vzhledem k tomu, že jsme navázali spo-
lupráci s místní knihovnou a klientům se tato čin-
nost velice líbí, můžeme při nepříznivém počasí trá-
vit chvíle společně u dobré knížky, kávy a zákusku. 
Jindy jsme trochu trénovali hudební sluch a snažili 
se zahrát pár taktů na různé hudební nástroje. 
 V květnu se konal den otevřených dveří na zá-
chranné službě v Třinci, a tak jsme využili této pří-
ležitosti, aby si klienti mohli prohlédnout sanitní 
vozy, vyzkoušet si např. fixní límec, vakuovou mat-
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raci, dlahu, ale také s pomocí odborníků natréno-
vat masáž srdce a umělé dýchání. Léto se už poma-
lu ale jistě blíží, počasí bude snad i příznivější a my 
budeme moci dále poznávat krásy našeho kraje a 
blízkého okolí. Přejeme krásné a slunné dny.

Za ISÚ Komorní Lhotka Michaela Zigová 
 
 Děkuji zlodějům za odcizení hliníkové konve 
od rybníka u dětského hřiště!!! I přesto se bude-
me snažit obec zkrášlovat.

Za Integrovaný sociální ústav
Ing. Andrea Sztefková, ředitelka



 Příběhy jsou přirozenou součástí lidských ži-
votů, „lidé ze své podstaty vyprávějí příběhy.“ S 
příběhy se můžeme setkat napříč celou lidskou 
historií, pomocí nich se po celé generace předá-
vala životní moudra a zkušenosti. Proto bych se 
s Vámi, milí čtenáři, ráda podělila o příběh pana 
Jaroslava, který je obyvatelem domova pro seni-
ory SAREPTA Komorní Lhotka.
............................................................................
 Pan Jaroslav se narodil v době, kdy byly jedny 
z největších mrazů, psal se rok 1929. Říká, že 
„neměl na růžích ustláno.“ Žil v chudé rodině, 
musel se starat o domácnost. Kdysi měli lidé 
méně peněz než dnes, škola se musela platit a 
když na školu nebylo, tak si ji lidé prakticky ne-
mohli dovolit, což byl i případ pana Jaroslava. 
Přál si být hajným a mít svou hájenku. Místo toho 
šel pracovat k železnici, kde vystřídal mnoho růz-
ných pracovních pozic. V té době to nebylo jed-
noduché, ale na druhou stranu pan Jaroslav říká, 
že vždy přistupoval k práci s poctivostí a díky 
tomu měl všude prostor. Na rozdíl od dnešní 
doby, kdy je více pracovních míst než nezaměst-
naných lidí, si člověk práce vážil. Lidé pracovali 
„rukama“. Dnes spíše najdeme vyškoleného člo-
věka bez práce než pořádného zedníka, řemesl-
níka nebo třeba sklenáře. 
 I přes mnoho hodin strávených v práci, měl 
pan Jaroslav spoustu zajímavých koníčků. K jed-
nomu z nich patřila práce ve zdravotnictví, kde si 
mimo jiné udělal i kurz zdravotníka. Dále měl veli-
ce rád lesnictví, rybaření a turistiku. Celé naše 
Slezské Beskydy prošel se svým psem. Ze svých tu-
ristických zážitků vyzdvihl Belianské Tatry a ta-
mější prostředí. Nejdále se podíval do Dierháge-
nu, byl také v Mnichově, Wittenbergu nebo v Ber-
líně. Jak říká on sám: „Člověk nemusí žít v bohat-
ství, a přesto může mít plnohodnotný život“.

Stážistka domova pro seniory 
SAREPTA Komorní Lhotka

„I BEZ BOHATSTVÍ MŮŽE BÝT ŽIVOT 
BOHATÝ, ALE ČLOVĚK MUSÍ BÝT 
POCTIVÝ“

FARNÍ SBOR SCEAV V KOMORNÍ 
LHOTCE SRDEČNĚ ZVE NA:
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3. června od 8.30 hodin

SLAVNOST KONFIRMACE

10. června od 8.30 hodin

SBOROVÝ DEN

17. června

sraz ve 13.30 hodin

před farou

SPOLEČNÝ VÝŠLAP 

NA GODULU
1

v 15.00 hodin

SLAVNOST U PAMÁTNÍKU
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